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PREDGOVOR  AUTORA 

 

Moje obraćenje i veliki rast u vjeri u Gospodina Boga doveli su me i do 

spoznaja o postojanju i djelovanju zloga i njegovih zlih duhova u našim 

svakodnevnim životima. O njihovoj iskonskoj mržnji prema Gospodinu Bogu 

koji ih je stvorio. I beskrajnoj mržnji prema nama ljudima, ljubljenim Božjim 

stvorenjima. 

Ova knjiga je rezultat moje velike želje da svima posvjedočim i pomognem u 

tome da spoznaju, i u sebi učvrste tu spoznaju, da Sotona, Lucifer i drugi zli 

duhovi stvarno postoje, da su tu stalno oko nas, da nas strahovito mrze i da 

čine sve što mogu, ograničeni Božjim dopuštenjem, da nas unište i 

materijalno i duhovno. 

I da ništa, što se događa u našim životima, pogotovo ono loše, nije slučajno 

nego je većinom plod djelovanja zloga i njegovih zlih duhova, koje mi 

dozivamo u svoje živote i ''hranimo'' našim grješnim odlukama i grijesima 

koje činimo po tim svojim odlukama. 

Ova knjiga predstavlja i opisuje moja iskustva u borbi protiv zloga i njegovih 

zlih duhova, spoznate načine na koje djeluju, posljedice njihovih djelovanja, 

sredstva i načini kako se boriti protiv njih, i sve drugo što mislim da bi 

svakome moglo koristiti kako bi spoznao i prihvatio da zli i njegovi zli duhovi 

postoje svuda oko nas i da svakodnevno djeluju,  u svim dijelovima naših 

života, s namjerom da nas unište, i duhovno i materijalno. 

Sve ovo će možda nekome izgledati kao pretjerivanje ali je stvarnost puna 

gora od ovoga što sam napisao. 

Vjernik sa iskrenom vjerom u Gospodina Boga, i koji živi po Njegovim 

zapovijedima, ne mora se bojati. Ali, onaj koji živi u grijehu i nevjeri, 
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prepoznat će se u mnogim situacijama koje sam u knjizi opisao a dogodile su 

se meni ili nekome drugome. 

Sve spoznaje i svjedočenja o djelovanju zloga i svemu ostalome što je 

napisano u ovoj knjizi predstavljaju moje osobne spoznaje i prihvaćanje 

spoznaja drugih dragih ljudi i nemaju za namjeru da budu neke vjerske istine 

ili da zadiru u to područje. 

Ja želim samo da svatko tko će pročita ovu knjigu  SPOZNA  DA  SU  ZLI  I  

NJEGOVI  ZLI  DUHOVI  TU,  OKO  NAS,  I  DA  DJELUJU.   

O svemu ostalom svatko od nas sam odlučuje, što će i kako misliti i djelovati. 
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DUHOVNO  ZLO  POSTOJI! 

 

Duhovno zlo postoji svuda oko nas  … 

Djeluje na nas i naše svakodnevno činjenje ili nečinjenje, na donošenje i 

provođenje naših raznih životnih odluka. Vjerovali mi u to ili ne, ono je tu. 

Oko nas, a često i u nekima od nas. I preko nas, na razne načine, djeluje na 

druge drage ljude oko nas. 

Najveći mu je uspjeh kada nas uvjeri da ne postoji. Tada djeluje kako hoće i 

rade mnoge nerede u našim životima. 

Sveto Pismo i crkvena Predaja govore o zavodničkom glasu koji se protivi 

Bogu a čovjeka navodi na grijeh i zlo. Zavodnik je u stvari pali anđeo, koji je 

stvoren kao dobar duh ali se onda, neopozivo, iz dna svoga bića, okrenuo 

protiv svoga Stvoritelja te je postao zli duh. Sveto pismo ga naziva još Sotona 

(hebr. satan – protivnik) ili đavao (grč. diabolos – klevetnik, napasnik). On je 

postao izvorom zala za cijeli ljudski rod.   

Sveto pismo govori o zlokobnom đavlovu utjecaju na ljude, a Gospodin Isus 

ga naziva »čovjekoubojicom od početka« (Iv 8, 44). Napastovao je, bez 

uspjeha, i samog Gospodina Isusa. Poslije je On u svojem djelovanju 

oslobodio mnogo ljudi koje su zli duhovi opsjeli te je i na svoje apostole i 

učenike, današnje svećenike, prenio tu moć. 

Sotona želi odvratiti čovjeka od Boga, no njegova moć nije beskonačna. On je 

moćan zato jer je čisti duh (=bestjelesan), ali je ipak samo ograničeno 

stvorenje koje ne može spriječiti izgradnju Kraljevstva Božjega niti djelovati 

preko onoga što mu u svakom trenutku i pojedinom slučaju dopusti Gospodin 

Bog. Da je drugačije, mi ljudi bi davno bili uništeni, toliko nas zli i njegovi zli 

duhovi mrze. 

Katolička crkva je u svojem Katekizmu, u poglavlju  PAD  ANĐELA,  opisala: 
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''391 Iza neposlušnog izbora naših praroditelja nalazi se zavodnički glas koji se 

protivi Bogu, a koji ih iz zavisti strovaljuje u smrt. Pismo i crkvena Predaja vide 

u tom biću palog anđela, zvanog Sotona ili đavao. Crkva uči da je on bio 

najprije dobar anđeo, stvoren od Boga. "Đavao i ostali demoni stvoreni su od 

Boga po naravi dobri, ali su od sebe postali zli". 

392 Pismo govori o grijehu tih anđela. Taj se "pad" sastoji u slobodnom 

izboru tih stvorenih duhova koji su iz dna bića i neopozivo otklonili Boga i 

njegovo kraljevstvo. Odraz te pobune nalazimo u zavodnikovim riječima 

praroditeljima: "Bit ćete kao Bog" (Post 3,5). Đavao "griješi od početka" (1 Iv 

3,8), on je "otac laži" (Iv 8,44). 

393 Ono što čini da grijeh anđela ne može biti oprošten jest neopoziv značaj 

anđeoskog izbora, a ne manjak beskonačnoga Božjeg milosrđa. "Nema 

kajanja za njih nakon pada kao što nema kajanja za ljude nakon smrti". 

394 Pismo potvrđuje zlokobni utjecaj onoga koga Isus naziva 

"čovjekoubojicom od početka" (Iv 8,44), koji je i Isusa pokušao odvratiti od 

poslanja koje je dobio od Oca. "Zato se pojavio Sin Božji da razori djela 

đavolska" (1 Iv 3,8). Po posljedicama je najteže od tih djela bilo lažljivo 

zavođenje koje je navelo čovjeka da ne sluša Boga. 

395 Ipak Sotonina moć nije beskonačna. On je samo stvorenje, moćno zato 

što je čisti duh, ali ipak samo stvorenje: on ne može spriječiti izgradnju 

Kraljevstva Božjega. Iako Sotona u svijetu djeluje mržnjom protiv Boga i 

njegova Kraljevstva u Isusu Kristu i premda njegovo djelovanje, za svakoga 

čovjeka i za društvo, prouzrokuje teške štete - duhovne, a posredno i fizičke 

naravi - božanska providnost dopušta to djelovanje, snažno i blago 

upravljajući ljudskom i svjetskom poviješću. To božansko pripuštanje 

đavolskoga djelovanja velika je tajna, ali "mi znamo da onima koji ljube Boga 

sve pomaže na dobro" (Rim 8,28).''  
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ZLI  JE  TU  I  DJELUJE    

  

Toliko bi svima oko sebe htio svjedočiti da moraju vjerovati da postoji zli koji 

radi puno nemira i nereda u našim životima! 

Ne može se vjerovati u Boga Oca, Gospodina Isusa, Duha Svetoga, Djevicu 

Mariju, svece i blaženike,  Arkanđela  Mihaela, anđele čuvare i druge dobre 

anđele, duše u čistilištu, ako se istovremeno ne vjeruje u postojanje Sotone, 

Lucifera, đavla i drugih zlih duhova! 

Nemojmo ''zatvarati'' oči pred očitim djelovanjima zloga u našim i životima 

drugih ljudi oko sebe! 

Nemojmo mu tako dozvoljavati da bez ikakvih problema, jer mislimo da ga 

nema, djeluje i stvara nerede u našim životima! 

Nemojmo okretati  glavu od njegovih konkretnih djela! 

Naučimo se razlikovati što se lošega događa u našim i životima drugih oko nas 

radi naših djelovanja a što radi djelovanja zloga! 

Da bi to mogli, prvo i osnovno, moramo u to naučiti vjerovati! 

A pitala me jednom moja draga kćer zašto je Bog stvorio zlo, zloga!? 

Ma nije Bog stvorio zloga kao zloga! Ne postoji zlo samo po sebi, izvorno. 

Rekao sam joj da zloga i njegove zle duhove nije zlima stvorio Bog niti su 

nastali sami po sebi. Bog je sve stvorio na dobro. Sve, baš sve. I njih. 

Sotona, Lucifer, đavli i drugi zli duhovi stvoreni su po Bogu Stvoritelju kao 

dobri anđeli. Svi anđeli, pa i oni, stvoreni su po dobrom Bogu Stvoritelju, kao 

pripadnici jednog jedinog, dobrog duhovnog svijeta. Ali, kao i nama ljudima, i 

njima je Bog Stvoritelj dao slobodnu volju što će i kako živjeti, vjerovati, koga 
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slaviti i hvaliti, kome se klanjati, itd. A na prvom mjestu, da bi sve imalo 

smisao, morao je biti Bog Stvoritelj, koji je sve stvorio. 

I tu se Lucifer, Sotona i drugi zli duhovi odlučuju, bez želje i mogućnosti da 

promijene svoje mišljenje, da se ne žele klanjati i ne žele biti ponizni Bogu 

Stvoritelju. Tako nastaje zlo i zli. To je ono i oni koji se protive dobru, Bogu 

Stvoritelju. 

A pošto je Bog stvorio ljude za sebe i sebi, na svoju sliku, i predvidio za njih 

svoje vječno Kraljevstvo, zli i njegovi duhovi su, osim Boga Stvoritelja, zamrzili 

i ljude. Izgleda da je onda Bog Stvoritelj, samo po Njemu znanom misteriju, 

odlučio da ne uništi odmah zloga i njegove zle duhove nego ga je zbacio na 

zemlju, tu nastanio i ljude, i dozvoljava zlome da te iste ljude kuša na razne  

načine. 

To je misterij kojega Bog nije objavio nama ljudima, zašto je sve baš tako, da 

smo mi i zli duhovi  zajedno smješteni ovdje na zemlji. To nam je poznato iz 

Biblije, Božje riječi. Ona kaže da je Sotona knez ovoga svijeta a Gospodin Isus, 

naš spasitelj i otkupitelj, došao je na svijet da uništi djela đavolska. Svojom 

mukom, smrću i uskrsnućem otkupio je od zloga one kojemu je Bog Otac,  

Stvoritelj, povjerio. Bog jedini zna koji su to. Mi ljudi ne znamo. Možemo se 

samo nadati da smo i mi među njima.  

To je Božja volja i misterij. A zli nastoji čim više duša oteti, da završe u paklu s 

njim, kada dođe svršetak ovoga svijeta i kada Gospodin Isus drugi put dođe 

da odvede izabrane u svoje vječno Kraljevstvo. 

I što sada da mi ljudi radimo!? 

Ako je već sigurno određeno tko će se spasiti, čemu da se mučimo i trudimo? 

Ako smo određeni za spasenje, spasit ćemo se. Ako ne, onda nam se i ne 

isplati truditi. Niti ići na mise kada nam se ne ide, moliti kada nam se ne moli, 

postiti kada bi mogli jesti, pomagati drugima umjesto da ugađamo sebi, itd. 

Da, samo zaboravljamo pri tome da mi ne znamo tko je od nas određen za 
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vječni život a tko ne. To samo Bog zna. A interesantno, svi bi mi htjeli biti na 

tom spisku spasenja! 

Kaže Božja riječ da ćemo se spasiti samo po milosti Božjoj. Da, ali i nju treba, 

na neki način, zaslužiti, opravdati svojim dobrim odlukama i životom po 

Božjim zapovijedima. Ne vjerujem da je Gospodin  predvidio da će se 

smilovati onome koji će cijeli život svjesno živjeti u grijehu a onda će na kraju 

života, onako neiskreno, zazvati Gospodinovo smilovanje, samo da se pasi. 

Taj će sigurno propasti jer to što čini, odbija  poznate istine o vjeri, je grijeh 

protiv Duha Svetoga, neoprostiv grijeh! 

Zato se trebamo  truditi da nekako zaslužimo i opravdamo dobivenu Božju 

milost. I to bi išlo glatko kada nam se ne bi stalno događalo da nas često 

nešto od toga odvlači i u tome sprječava. Da ne živimo po Božjim 

zapovijedima. A upravo to ''nešto'' je djelovanje zloga i njegovih zlih duhova. 

Makar je u začetku svakog grijeha neko djelovanje zloga, jer je on izvor 

svakog grijeha, u nekima smo ipak mi ti koji se, svojim slobodnim 

ponašanjem, svojim slobodnim odlukama, svojim karakterom, odlučujemo za 

grijeh. Zato jedan dio grijeha nećemo učiniti po djelovanju zloga nego po 

donošenju nekih naših slobodnih odluka koje nas dovode do počinjenja 

grijeha.   

No, iza većine naših grijeha, koje učinimo kroz dan, tjedan, mjesec, godinu; 

mišlju, riječju, djelom i propustom, stoji djelovanje zloga.  

Pa kako on djeluje, da li ga možemo prepoznati!? 

Egozorcisti, svećenici koji po odobrenju crkve oslobađaju ljude od 

napastovanja i opsjednuća zloga i njegovih zlih duhova, su na temelju svojih 

silnih iskustava, koje su stekli kroz razgovore sa zlim, preko usta osoba koje je 

napastovao i opsjedao, saznali puno o tom njegovom djelovanju pa su 

sastavili jedan određeni popis širine i jačine njegovog djelovanja.  



9 
 

Odredili su da postoje redovita i izvanredna djelovanja zloga. 

Zli redovito djeluje na čovjeka pobuđujući u njemu tri požude koje čovjek u 

sebi nosi. 

OHOLOST-PONOSITOST,  BLUD,  ZAVIST.   

Sada u te tri požude staviti kako u njima možemo sagriješiti. 

Mišlju, riječju, djelom i propustom. 

I dobit će te pregršt grijeha koje činimo iz sata u sat, iz dana u dan. 

Probajte se sjetiti nekih od tih grijeha koje ste zadnje učinili. Probajte 

razmisliti kako ste uopće došli do toga da ste učinili taj grijeh. I vidjet ćete da 

vas je ''nešto'' dovelo do toga. Da niste vi to potpuno  svjesno htjeli nego se 

nekako dogodilo. Čak i niste htjeli, ali se ipak dogodio grijeh. 

E, tu se dogodilo to djelovanje zloga  i njegovih zlih duhova. On će to redovito 

raditi u djelokrugu  Božjeg dopuštenja za svakog od nas. Bog mu samo odredi 

okvir, npr. da udari na posao, obitelj, zdravlje, odlazak na mise i dr., što se 

najbolje može vidjeti ako pročitate iz Starog zavjeta Knjigu o Jobu, a zli onda 

koristi sve načine kako da čim bolje napakosti tom čovjeku. 

Svi smo mi ljudi na ovoj zemlji, od dragog nam Pape do svakog od nas, stalno i 

svakodnevno, izvrgnuti tim redovitim napadima zloga. 

Izvanredno djelovanje zloga ima niz stupnjeva, prema težini slučajeva. 

 a) ĐAVOLSKO  GOSPODARENJE  NEKOM  OSOBOM  

To je slučaj kada se neke osobe same predaju đavlu te on postaje njihov 

gospodar. One sklapaju izričito ili uključivo savez s đavlom, predajući se 

njemu, posvećujući se njemu, krsteći se vlastitom krvlju u njegovo ime. Takve 

osobe neumoljivo potpadnu pod njegovo gospodstvo, kojega se mogu 

osloboditi vrlo teško.  
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To su oni koji vrše crne magije, članovi sotonskih sekti i sl. 

 b)  VANJSKE  SMETNJE  

 To su slučajevi kada đavao nanosi osobama neke fizičke patnje (npr. pljuske, 

šibanje, udarci šakama, bičevima, udarci i padovi, premeti kamenja na 

osobe…). Toga ima puno a tome su bili često izloženi i mnogi sveci; sv. 

Benedikt, sv.  Franjo,  Arški župnik, Padre Pijo, i dr. 

 c)  ĐAVOLSKE  INFESTACIJE 

To su napadi đavla, koji nisu izravno usmjereni prema čovjeku, nego prema 

njegovom imanju, prema mjestima (sobe, stvari, polja…), predmetima (kola, 

jastuci, madraci…),  životinjama. Ne bez razloga, mudrost crkve, u njezinom 

Obredniku, ima razne molitve upravo za ovakve slučajeve. 

 d)  ĐAVOLSKE  VEKSACIJE 

To su đavolski oblici i očitovanja, više ili manje teška, koja mogu udariti 

pojedine osobe ili grupe (obitelji ili društva) u zdravlju, u ponašanju, u 

osjećajima, u poslu, u međusobnim  odnosima. 

Toliko primjera imamo u svojim životima i životima ljudima oko nas!   

Na primjer, rastave pojedinih obitelji, određene bolesti koje se ne mogu 

medicinski objasniti, razne svađe ljudi koji su si godinama bili dobri, itd… 

Samo zato jer su bili bez Gospodina Boga. 

 e)  ĐAVOLSKO  POSJEDNUĆE 

To su teški oblici đavolske prisutnosti kada đavao zaposjedne ljudsko tijelo (a 

ne dušu) i prisiljava tu osobu da govori ili čini, što nikada ne bi rekla ili učinila 

da nije u tom stanju posjednuća. 
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Sigurno su mnogi od nas, učinili ili rekli nešto čime smo povrijedili druge ljude 

ili Gospodina da smo se poslije  toga, ''kada smo došli k sebi'', bili u čudu i 

nismo mogli vjerovati da smo mi to rekli ili učinili. 

 f)  ĐAVOLSKO  OPSJEDNUĆE 

To je najteži oblik koji uključuje trajnu prisutnost đavla u ljudskom tijelu. 

Uključuje također i blokiranje intelekta, volje i čuvstava. Tipičan je fenomen 

da se te osobe užasavaju svetih stvari.  Mogu čak ići na misu i primiti pričest 

pa će se poslije toga ponovno tako ponašati. 

Sa opsjednutim mogu i smiju raditi samo svećenici koje za to, taj slučaj ili više 

njih, ovlasti nadležni biskup. Za sve druge slučajeve, ovdje nabrojene, 

možemo svi mi biti ti koji ćemo pomoći. To smo ovlašteni od Gospodina Isusa 

Krista po sakramentima krštenja i krizme. Svi smo borci protiv Kristova 

neprijatelja. 

Sam Gospodin Isus, prije uzlaska u nebo, dao nam je rečenicu: ''Ovi će znakovi  

pratiti one koji  povjeruju: U  moje će ime izgoniti đavle…'' Dakle, prepoznati 

našeg neprijatelja i boriti se protiv njega, učinak je našeg vjerovanja u 

Gospodin Isusa i to je čin koji treba vršiti uvijek i jedino ''U ime Isusovo''. A 

''Oče naš'' je molitva koje se đavao najviše boji, jer je proizašla iz Srca Isusova 

i iz Njegovih Božanskih usana a u kojoj molimo ''Oslobodi nas od zla''. 

Ne trebamo, i ne treba se s tim igrati, činiti u svojim životima i životima 

drugih ljudi oko sebe nekakva čudesa oko izgona đavla i slično. Ma ne, sve je 

puno jednostavnije. 

Prvo trebamo sebe uvjeriti, i dobro o tome promisliti, da zli postoji i da 

svakodnevno djeluje u našim životima i životima drugih ljudi oko nas. Zatim 

trebamo razlučiti kako on djeluje. Nabrojao sam dosta načina a mnogih 

primjera će te se i vi sjetiti. 



12 
 

Ako smo sami često napastovani, otiđimo na ispovijedi i probajmo se iskreno 

ispovjediti. Sigurno postoji nešto, neki grijeh, za koji se zli ''drži'' i tako djeluje 

u našem  životu.  

Tu je ogromna važnost da shvatimo što je to iskrena ispovijed!  Nemojmo kod 

ispovijedi lagati sebe i Gospodina jer i vi i Gospodin jako dobro znate pravu 

istinu! Sa neistinitom i manjkavom ispovijedi samo pružamo šansu zlome da 

nam još više napakostiti. 

Ako sve to što sam nabrojao vidite u životima drugih ljudi oko sebe, kršćanska 

vam je dužnost, kao  Kristova nasljedovatelja, da pomognete toj osobi da to 

sve shvati i učini kako bi se oslobodila grijeha. 

Nema ništa na silu. Samo iskrenim razgovorom, s prijateljskom ljubavlju. I to 

toliko koliko vas taj drugi može ''čuti''. Kada primijetite da vas više ''ne čuje'', 

stanite i nastavite drugi put . Dat će vam Gospodin ponovno priliku. 

 A uz iskrenu ispovijed nezaobilazna je pričest, živi Gospodin Isus u 

posvećenoj hostiji. Živi! 

O prisustvovanju i pažljivom sudjelovanju nedjeljnoj misi, pa i češće, neću ni 

govoriti. To je osnova svega. Pogotovo kada su krštenja i vjenčanja te se moli 

molitva ''odricanja od Sotone, svih djela njegovih i svega sjaja njegova''. 

 Tu su i razne molitve, krunica Djevice Marije svaki dan, koliko se može, pa 

makar jednu deseticu, klanjanje živom Gospodinu Isusu u Presvetom 

oltarskom sakramentu. 

Na kraju, bilo bi dobro, to mnogi kažu, da se prisustvuje duhovnim 

obnovama, barem 1-2  na godinu, gdje se uvijek mole molitve otklinjanja, 

oslobođenja i ozdravljenja. 

Sve to, osim ispovijedi i pričesti, mogu činiti i oni koji se radi nekih razloga ne 

mogu ispovjediti i pričestiti. Oni će se svim ovim drugim oruđima uspješno 
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boriti protiv zloga i tjerati ga iz svojih života i života drugih dragih ljudi oko 

sebe. 

 Zli je tu i djeluje. Ali  ga se ne trebamo bojati. Gospodin je također tu. I 

njegovi dobri duhovi. I toliko njegovih dobrih oruđa s kojima se možemo sami 

obraniti od djelovanja zloga i njegovih zlih duhova. 
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PRAZNOVJERJE 

 

Od mojeg obraćenja, trenutaka kada je zli izgubio bitku za moj dušu, imam 

razne ''okršaje'' sa njim i njegovim zlim duhovima. Udaraju na sve strane. No, 

niti ja im ne ostajem dužan. ''Štit vjere i mač istine'', kako je rekao dragi Sveti 

Pavao. 

Ne zamaram se ja sa zlim previše. On je duh, isto Božje stvorenje kao i ja, i on 

neka svoje probleme i frustracije rješava sa onim koji ga je stvorio, mojim 

ljubljenim, trojedinim Gospodinom Bogom. 

Bez mojeg ljubljenog Gospodina u srcu i duši, i sama pomisao na zloga i 

njegove zle duhove bila bi dovoljna da propadnem, da me zli uništi. Ali, moj 

život je moj ljubljeni Gospodin i svi oni koje mi on šalje na moj životni put.   

A o postojanju i djelovanju zloga i njegovih zlih duhova, kada mi o njihovom 

djelovanju Gospodin podari neku spoznaju, svjedočim svima oko sebe. 

Tako sam jednom sjedio sa suprugom i ona je onako tražila po televizoru neki 

sadržaj kojega bi zajedno pogledali. Naišla je na neku humorističnu emisiju sa 

glavnom temom  PRAZNOVJERJE.  Voditelj je bio Željko Pervan, on mi zna biti 

simpatičan u tim njegovim emisijama. I supruga ostavi da gledamo a meni je i 

tako bilo svejedno jer sam samo htio biti u njezinom društvu. 

Krene emisija, glumci su kao u nekoj večernjoj školi, Pervan je učitelj, i on na 

ploču napiše ''6,2  milijarde kuna''. I objasni da je toliko prošle godine 

potrošeno u Hrvatskoj odlascima na razne vrste saznavanja budućnosti kao 

što su razna gatanja, vračanja, proricanja budućnosti, davanje ili oslobođenje 

od uroka, zlih pogleda, magija. Koliki je to samo novac! 

I na veliku, veliku žalost, ne samo da je potrošen uzalud, nego je većina toga 

novca poslužila da zli i njegovi zli duhovi uđu u živote onih koji su taj novac 

potrošili, da uzmu kontrolu na tim ljudima i njihovim životima pa čak i 
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životima ljudi oko njih, i na kraju da ih otjeraju u vječnu propast, uzimajući im 

dušu. 

Da,tako kako sam napisao ovu naprijed rečenicu, mnogima koji će ju možda 

pročitati, izgledat će kao nešto nestvarno, nešto što se ne događa, nešto što 

se ne može vjerovati. Zato zli i njegovi zli duhovi i djeluju tako uspješno u 

životima mnogih ljudi. Jer mnogi, mnogi vjernici, mnogi koji idu u crkve, u to 

ne vjeruju. Čak i mnogi svećenici tome uopće ne pridaju potrebnu pažnju i ne 

upozoravaju svoje vjernike na tu strašnu opasnost.  

Jer, ako to nije  tako, zapitajmo se onda od kuda onda toliko loših događaja, 

situacija, odnosa u našim životima i životima drugih ljudi oko nas!? Tko nam 

onda donosi te silne patnje, tuge, depresije, mržnje, srditosti, živčanosti, 

toliko nesretnih slučajeva koji nam se svima događaju? 

Tko? Tko? Tko? 

Dragi Bog?  Ako u Njega iskreno vjerujemo, srcem i dušom i umom, onda smo 

se morali već mnogo puta uvjeriti da nas Bog ljubi, da nas je stvorio zato jer 

nas ljubi, da je Bog dobro i da je sve stvorio na dobro, da On nikada ništa ne 

čini zlim niti stvara zlim. 

Neki bi rekli da je Starom zavjetu pisano da je Bog Otac tako činio. Da, jest, ali 

ne zato što ih je mrzio nego ih je stigla Njegova pravednost. Ljudi su postali 

zli, odbacili su Njega, svojeg Stvoritelja, Njegov savez s njima, odabrali zlo, 

činili zlo. I On ih je kaznio. 

Ali onda, kada je vidio što je učinio, jako su Mu se sažali ljudi u cjelini te im je 

obećao da ih više nikad neće tako kažnjavati, da skoro nitko ne opstane. Pa je 

zbog toga dragi Otac naš nebeski, kada su ljudi opet odbacili Njegov savez i 

odlučili živjeti bez Njega, bez Njegovih zapovijedi, dao i poslao među njih 

svoga Sina, Otkupitelja, Gospodina Isusa Krista, i Njemu predao ljude, 

grješnike, da ih On otkupi, svojom mukom, smrću i uskrsnućem od mrtvih. 
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A Gospodin Isus je tada dao dvije zapovijedi ljubavi; ljubiti Gospodina Boga i 

ljubiti jedni druge.  

Nema više da mrzimo čovjeka koji griješi nego njegov grijeh. 

Nema više ''oko za oko'' nego ''okreni i drugi obraz''. 

Nema više ''preljubnica se treba kamenovati'' nego ''tko nema grijeha neka 

prvi baci kamen''. 

I ''ljubi svog neprijatelja''. I ''pomiri se sa svojim bratom''. I ''oprosti svojim 

dužnicima''. 

Znači, od dolaska Gospodina Isusa, Boga, na zemlju, Bog od nas traži da 

činimo samo dobro kako je prije 2000 godina i On činio. Jer nas je On otkupio 

da budemo kao On. 

Znači, ako Gospodin Bog ne kažnjava ljude, tko onda ljudima hoće zlo? Ljudi 

sami?  Namjerno, slučajno, svjesno, s ciljem, bez cilja, iz obijesti,  itd.? 

I možemo reći da čovjek čini zlo drugima sam od sebe, po svojim odlukama. 

Ali, Biblija piše da je čovjek, svaki čovjek, stvoren na dobro. I da u trenutku 

rođenja jedino nosi na sebi zlo istočnog grijeha svojih praroditelja, Adama i 

Eve, koji mu se oprašta u cijelosti pri krštenju. 

Zašto onda čovjek čini zlo, sebi i drugima oko sebe? Čemu onda hodanje u 

crkvu i govorenje ''mi smo vjernici'', kada ne vjerujemo u osnovne Božje i 

crkvene zapovijedi? Sve Božje zapovijedi  su vrlo jasne. 

Zašto onda idemo u crkvu i busamo se u prsa da smo vjernici i katolici kada 

živimo i radimo protiv Božjih zapovijedi a da crkvene i ne spominjem? Da li 

stvarno vjerujemo da sve ono što smo loše činili u životu sebi i drugima, ili 

ono što su drugi činili nama, dakle, da se to isključivo činilo jer smo u tim 

trenucima mi ljudi postali zli? 
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Dobro, da i to prihvatimo. Postali smo zli. Na trenutak, na duže ili kraće 

razdoblje. A kako? Kako smo se mi ili drugi oko nas to tako iznenada 

promijenili? I zašto? 

I ubili nekoga… i uništili nekoga… i zamrzili svoga supružnika, brata, djecu, 

roditelje, svećenika… 

I ogovarali, osuđivali, lagali i varali druge oko sebe. I još mnogo drugih loših i 

zlih stvari i činjenja. Sve je to protiv onoga što mi govorimo da vjerujemo i 

kako osjećamo da vjerujemo.  

A što je onda razlog da smo u jednom kraćem ili dužem dijelu našeg života 

činili zlo? 

Da li smo radi toga zli? Da li se osjećamo da smo zli ljudi? Sami po sebi? 

Svi će na ova pitanja, odmah ili malo kasnije, odgovoriti da se tako ne 

osjećaju. A  ipak su donosili loše odluke i činili zlo.  

A što se onda s nama dogodilo da smo postali takvi? 

E, tu dolazimo do zida od kojeg dalje više ne možemo. A na zidu piše: ''Ja sam 

tu. Zli i moji zli duhovi. I mi vas svojim djelovanjem, nastojimo učiniti lošim i 

zlim, kratko ili trajno, da donosite loše odluke i činite zlo.'' 

To je to. Velika istina naše vjere. Zli i njegovi zli duhovi postoje. I oni su tu. 

Oko nas, u našim životima. I u svakom trenutku našeg  života, oni tu kraj nas 

vrebaju priliku da nas udare. A pogotovo kada ih, preko grijeha koje svjesno 

činimo, pozovemo u svoj život i kada im tako širom otvorimo vrata naših 

života. 

A jedan od najbolji i najuspješnijih načina, veliki uspjeh zloga, su upravo 

trenuci kada nam vjera u  Gospodina Boga i Njegov plan spasenja za nas i naš 

život postanu slabi, i kada mi želimo saznati i promijeniti taj plan kako 

mislimo, i želimo, da bi nam, po našem mišljenju, bilo najbolje.  
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Onda ne prihvaćamo sadašnjost i ono što dolazi, onako kako dolazi, nego 

želimo saznati što će se dogoditi, i ako nije po našim željama, želimo to 

promijeniti. Želimo utjecati, bez rada i truda, na svoj materijalni status, da 

dobijemo nešto od materijalnih stvari ili novac. Želimo utjecati na svoje 

zdravstveno stanje, ne prihvaćajući ni medicinu ni Bibliju. Želimo utjecati na 

to kako će se drugi ljudi ponašati prema nama, prema sebi, prema drugima 

oko sebe… 

Toliko toga želimo unaprijed znati i toliko toga želimo da se u budućnosti 

dogodi ili promijeni, bez nekog našeg posebnog truda. Tako nesvjesno želimo 

postati  bogovi i upravljati događajima, stvarima i ljudima. I za to smo 

spremni dobro platiti … Strašno, baš strašno. 

I eto, tako naša nevjera, naše praznovjerje, našom odlukom preko koje 

Gospodin Bog ne može, jer nam je dao slobodnu volju, doziva i donosi zloga i 

njegove zle duhove u naš život i živote drugih dragih ljudi oko nas. 

Svako naše praznovjerje, kako god bilo malo i nebitno, daje priliku zlome i 

njegovim zlim duhovima da ulaze u naše živote i čine nerede i nemire. To 

nam je pokazatelj da je naša vjera slaba. A gdje je vjera slaba, tu svoju priliku 

uvijek vide i nastoje iskoristiti zli i njegovi zli duhovi. 

Čitanje i vjerovanje u horoskope, reikiji,  vidovnjaštvo,  proricanje  

budućnosti. 

Vjerovanje u analizu stanja i proricanje budućnosti gatanjem u šalici kave, na 

karte, zvijezde, dlan,  itd. 

Odlazak bioenergetičarima, gdje se vrlo često na početku osjeti neki napredak 

a onda bolest udari jače ili udari na nekom drugom mjestu ili nekog drugog u 

obitelji, odnose u obitelji i druge loše situacije u obitelji i kući. 

Kupovanje raznih narukvica, amajlija, konaca, lutki, smotuljaka, napitaka, itd. 
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Magija i razni magijski rituali,prizivanje duhova, vjerovanje u magična svojstva 

prelaska crne mačke preko puta, hvatanje za dugmad kad vidimo dimnjačara, 

kucanje o drvo tri puta, tri puta pljuvanje preko ramena itd. 

To i mnogo drugih sličnih, a i puno težih stvari kao što su sotonski  kultovi, 

sklapanje saveza sa Sotonom, i slično, nam govori o tome kakva je naša vjera. 

Svime time se itekako služe zli i njegovi  zli duhovi kako bi ušli u naše živote,  

činili nam nemire i nerede, i  na kraju nam uzeli dušu i poveli je u pakao. 

A to djelovanje vrlo lako možemo prepoznati jer se u nama javljaju nemiri, 

nezadovoljstva, tuge, osuđivanja, depresije, ogovaranja, mržnje, srditosti, 

živčanosti, neopraštanja, želje da nešto ostvarimo bez truda, itd.  

I najveći uspjeh zloga, da pokušamo na sebe dići ruku, da se pokušamo ubiti. 

Iza svakog praznovjerja upravo dolaze ovi osjećaji  koji se onda često 

pojavljuju u nama i našem ponašanjem. Tada možemo biti sigurni da je zli tu, 

u našem životu, i da djeluje. Jer smo mi tako željeli. Često i nesvjesno, rijetko 

svjesno. Ali, on je tu i želi nas uništiti.  

Borimo se protiv toga. 

Kao prvo, borimo se protiv toga da koristimo gore nabrojene stvari i situacije. 

Kao drugo, nemojmo od toga ništa raditi ni u šali ni iz znatiželje. 

Kao teće, borimo se protiv toga da u njih vjerujemo, da vjerujemo da ćemo 

po njima postići nekakve želje, ciljeve, poboljšanja u našim životima ili 

životima drugih oko nas, bez posebne muke. 

Na kraju, kada god padnemo u tim svojim slabostima, odmah otiđimo na 

ispovijed i predajmo to Gospodinu Bogu. Otiđimo češće na mise dok se tih 

potreba ne riješimo. 
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Čitajmo Bibliju. Molimo se. Činimo djela milosrđa i sve to prikazujmo za 

oslobođenje od tih napasti. 

A ako smo nešto od toga učinili, svakako moramo otići na ispovijed, tamo 

porazgovarati  sa  svećenikom o tome , ispovjediti to što smo učinili i moliti ga 

da nam pomogne, da nas odriješi učinjenog grijeha, odredi pokoru, a ako je 

potrebno, da nad nama izmoli molitve oslobođenja. 

Borimo se sa štitom vjere i mačem istine. Jer zli je tu i napada i to su jedina 

uspješna oruđa oružja protiv njega. 

Vjera, istina i ljubav. 
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ODRIČEM TE SE, SOTONO!     

 

Često odem na subotnju misu u našoj crkvi, čim češće mogu. Jer se pod tom 

misom u našoj župi vrše krštenja djece. I to je sam po sebi prekrasni duhovni 

događaj, i veliko slavlje na Nebu, kada crkvena zajednica prima u svoje 

članstvo još jednog  člana, novokrštenika. 

No, moj razlog za prisustvovanje baš toj misi je prekrasna, tako jaka molitva 

kojom tada ja i svi tamo prisutni još jednom ispovijedamo svoju vjeru, 

istovremeno odričući se Sotone. 

To mi je toliko lijepo i toliko snažno! Nemjerljivo! A koliko samo snage u borbi 

protiv Sotone i njegovih zlih duhova leži u toj molitvi! 

Tražio sam ju i našao na nekoj internetskoj stranici i tu ju ponovno, za mene i 

sve nas, ponovno  navodim: 

''SVEĆENIK:  ''Ako, dakle, vođeni vjerom, spremno prihvaćate tu zadaću, 

spomenite se svoga krštenja, odrecite se grijeha i ispovjedite vjeru u Krista 

Isusa, vjeru  Crkve.'' 

SVEĆENIK:  Odričete li se Sotone? 

Svi, ali u svoje ime: Odričem! 

SVEĆENIK:I svih djela njegovih? 

Svi, ali u svoje ime: Odričem! 

SVEĆENIK:  I svega sjaja njegova? 

Svi, ali u svoje ime: Odričem! 

SVEĆENIK:  Vjerujete li u Boga Oca  svemogućega, stvoritelja neba i zemlje?  



22 
 

Svi, ali u svoje ime: Vjerujem! 

SVEĆENIK:  Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina 

našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih 

uskrsnuo i sjedi zdesna Ocu? 

Svi, ali u svoje ime: Vjerujem! 

SVEĆENIK:  Vjerujete li u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo 

svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni?  

Svi, ali u svoje ime: Vjerujem! 

SVEĆENIK: To je vjera naša. To je vjera Crkve. Njom se dičimo. Nju 

ispovijedamo u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. 

Svi: Amen.'' 

Evo, to je molitva koja nas uvijek jača u borbi protiv Sotone i njegovih 

duhova. A pogotovo što, između ostalog, moleći ovu molitvu posredno 

priznajemo samo postojanje Sotone i njegovih duhova u svijetu oko nas, što 

je prvi korak u borbi protiv njega i njegovih napasti. 

Jer je jedan od njegovih najvećih uspjeha, u borbi da uništi nas i našu dušu, 

upravo u tome što je mnoge od nas uvjerio da ne postoji, da ga nema i da je 

on samo ljudska izmišljotina. Jer kako se boriti protiv nekoga za koga mislimo 

da ne postoji!? 

Zato kroz ovu molitvu posredno priznajemo da postoji  ali istovremeno se 

odričemo i njega i svih djela njegovih i svega sjaja njegova. 

To je meni najvažnije. Da sam spoznao da vladar ovog svijeta, Sotona, postoji, 

zajedno sa svojim zlim duhovima. I da djeluje u mojem životu i životu svih 

ljudi oko mene. Pa sam Gospodin Bog, Stvoritelj svega, mu je odredio 
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kraljevanje ovim zemaljskim svijetom! Dok tom zemaljskom svijetu ne dođe  

svršetak. 

Spoznao sam da se, kroz svoju vjeru koju ispovijedam, u trojedinoga Boga, 

Oca, Sina i Duha Svetoga, svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje 

grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni, mogu uspješno braniti od njegovih 

napada i napada njegovih zlih duhova.  

Spoznao sam i da je on strašan vladar ovoga svijeta, ali da meni, i svakome 

onome koji ovako ispovijeda svoju vjeru i po njoj živi, Sotona i njegovi zli 

duhovi ne mogu ništa. 

Dobro, ne ništa, nego onoliko koliko im Gospodin Bog dadne da nas kušaju. A 

to Gospodin uvijek dozvoljava Sotoni i njegovim zlim duhovima kako bi mi 

kroz te kušnje rasli u svojoj vjeri i duhovnosti, pročišćavajući se za dolazak u 

Kraljevstvo nebesko. Gospodin nikada neće dozvoliti Sotoni i njegovima da 

nas kušaju više od onoga što mi možemo izdržati. 

Jer Gospodin to zna, zna kakvi smo, On nas je stvorio i On nas ljubi. 

Zato uvijek kada god se sjetite, kada ste u napastima i kušnjama, kada se 

osjećate pritisnuti od sjaja i djela sotonskih, izgovorite ovu molitvu koju sam 

još u prvom licu naveo i na kraju ove knjige. 

 Idite u crkvu i tamo ju izmolite. 

 Odričem te se Sotono! 
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GOSPODIN  JE  ISTINA  A  SOTONA  JE  LAŽ!     

  

Često mi tako znaju doći misli o tome što se sve promijenilo u mojem u životu 

od početka mojeg obraćenja, od kada mi je Gospodin širom otvorio vrata i 

ušao u moj život. On je skoro sve učinio i čini, ja sam Mu samo otključao vrata 

svojeg srca, duše, svojeg života. 

A što je to što me najviše promijenilo, što me još uvijek mijenja na razne 

načine, što me učvršćuje u vjeri i duhovnosti, što mi daje da u svemu tome 

rastem? Da li je to ljubav? 

Da, je, ljubav je nešto vrlo bitno. Zapravo, ljubav  je sve. Bog, Gospodin je 

ljubav. Da, ali do ljubavi treba doći. 

Kad sam se prisjetio svojeg obraćenja, onda sam zaključio da u tim trenucima 

ja nisam imao ljubav na prvom mjestu. Ljubav prema Gospodinu, prema  

supruzi, djeci… Ne, na prvom mjestu mi je bila istina, a da nisam ni znao da 

me to tako vodi Gospodin Isus. Samo sam osjećao, Gospodin me vodio, da se 

želim očistiti od laži. 

Laži su me ''ubijale'' iznutra. Nisam mogao Gospodina pustiti unutra jer su 

tamo bile laži. Crne, bijele, polu ili cijele, korisne i beskorisne, namjerne i 

nenamjerne…itd… sve su to bile samo laži. A uz laži ide i gluma, sakrivanje, 

licemjerje … sve ono što nisam htio biti. 

Kada  sam se napunio, prepunio, svih tih laži i što ide uz njih, došao sam do 

dna svojeg života. I zavapio Gospodinu Isusu. No, da bi bio mogao bilo što 

napraviti s Njim, morao sam se očistiti od laži. Prema svima. To je bio prvi 

korak.  

A kada sam tako odlučio, ja, samostalno, onda mi je Gospodin bio svesrdna 

pomoć. 
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Sve laži koje sam izbacio iz sebe i priznao drugima nisu srušile svjetove. Pa ni 

živote onih kojima sam priznao svoje laži prema njima. Sve je to Gospodin 

strpljivo vodio svojim Svetim Duhom. 

I kasnije, i danas, sav duhovni rast, sve spoznaje vjere i duhovnosti, ne bi bile 

moguće da nisam tražio istinu i život u istini. Nije to bilo uvijek lako a nije ni 

danas tako živjeti. Ali to je to. To mi daje snagu za sve ostalo. Život u istini. 

Iza toga dolaze duhovne milosti, rast u vjeri i duhovnosti.   

Ja jednostavno više ne mogu, ne želim živjeti u bilo kakvoj neistini, poluistini, 

laži, ''bijeloj  istini'', i sličnim našim ljudskim poimanjima o istini, koju mi ljudi 

želimo prilagoditi onako kako nama odgovara. A tako je tanka crta između 

spoznavanja i govorenja istine u dobroj namjeri  ili u osuđivanju. Sa svima, ali 

baš sa svima s kojima sam u ovih nekoliko godina kontaktirao u svezi vjere i 

duhovnosti, promjena i rasta u tome, naišao sam na isti problem. Koji je 

nekad bio i moj. Problem istine i života u laži. 

Zato možda nekad i povrijedim neke drage ljude s kojima razgovaram o vjeri i 

duhovnosti, o njihovim životnim problemima, borbi sa napastima svijeta, 

đavla i tijela. Kako je rekao dragi Sveti  Pavao. Štitom vjere, mačem istine… 

Da upravo to, mač istine, istina, život u istini, je najjače oružje protiv svih tih 

napasti zloga i njegovih zlih duhova koje imamo u našim životima. I zato ja ne 

mogu nekome reći drugačije nego po istini. 

Koja je nekad toliko bolna… kojoj nekad ne možemo pogledati u oči… od koje 

bi se nekad sakrili u mišju rupu… koja nas nekad tako mijenja da imamo 

osjećaj da ćemo se raspasti na komadiće… 

Ali koju stalno hoćemo i tražimo… koju stalno ustima ispovijedamo a djelima 

ne činimo… za koju znamo da će nas promijeniti, nas i drugo i druge oko nas. 

Zato ponekad nismo spremni čuti istinu… zato  ponekad  nismo  spremni  reći  

istinu. 



26 
 

I zato je tako teško živjeti u istini. 

A, osim naših vlastitih borbi, tu je i taj koji nas u svemu tome koči, koji nas 

svim svojim  silama nastoji odvući od istine. 

Sotona i njegovi zli duhovi. Sotona, otac laži. I više ne moramo opisivati što je 

laž i zašto nije dobro živjeti po laži. Nikad i nigdje. 

Jer je Gospodin Bog istina. A Sotona je laž. 

Mi govorimo da hoćemo Gospodina Boga, da živimo po Njemu, a s druge 

strane živimo po Sotoni jer živimo u laži i po laži. Kako ovo teško zvuči! 

Kako je teško nekome reći da živi po Sotoni! Zapravo, to nikad nisam nikome 

ni rekao… 

Ali, ako sami sebi možemo pogledati  u oči i reći i priznati što je istina u 

našem životu, do kuda nas je dovela, kuda nas vodi, tada ćemo vrlo lako doći i 

do toga, sami, nitko nam neće to trebati govoriti, da je život u laži zapravo  

život po Sotoni, pa makar samo u jednom dijelu naših života, skrivenih ili 

javnih. 

S druge strane, istina, i traženje  istine,  jedini je pravi početak svake 

promjene u životu i put svakog duhovnog rasta i rasta u vjeri. Do potpunog 

očišćenja do kojeg ćemo doći tek poslije naše ovozemaljske smrti. Za to 

vrijeme treba tražiti istinu i boriti se protiv laži. Tako će sve u nama i oko nas 

dobiti smisao, i mi ćemo rasti u Gospodinu i dobivati duhovne milosti. 

Jer koliko god se mi molili i činili dobra djela s jedne strane, naš duhovni rast i 

unutarnji mir bit će zakočen i narušen onim silnim, malim ili velikim, lažima, 

na razne načine, koje činimo prema sebi i prema drugima. 

A laži ima na stotine i tisuće vrsta. Jer Sotona, otac laži, od davnih dana kada 

se odmetnuo od Gospodina Boga, Oca, Stvoritelja, ništa cijeli svoj život ne 
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radi, pogotovo od kada je Bog stvorio nas ljude, nego smišlja što će i kako 

podvaliti nama ljudima da ne bi mi spoznali što je sve život u laži. 

Zar nije laž kada mi ljudi, od Gospodina stvoreni takvima kakvi jesmo, 

pretjeranim uređivanjem svojeg vanjskog izgleda, skrivamo ono za što 

mislimo da nam je mana, nedostatak, da bi pred drugima bili ono što zapravo 

nismo, u bilo kojem pogledu!? 

Zar nije laž kada se parkiramo tamo gdje ne smijemo, kada nekome uzmemo 

mjesto preko reda, kada iskoristimo neku vezu ili poznanstvo da nešto 

dobijemo, za sebe ili svoje bližnje!? 

Zar nije i prava laž ona, za koju se zna reći da je to ''bijela  laž'', kada mislimo i 

učinimo nešto lažno misleći da ćemo time spriječiti neku veću štetu, srditost, 

mržnju, ogovaranje i slično, a kasnije se ispostavi da je s time napravljena još 

veća šteta!? 

Zar nije laž kupovati razne stvari na kredit, koje nam baš, u takvom obimu, 

izgledu i vrijednosti, ne trebaju u svakodnevnom životu!? 

Zar nije laž i željeti, imati ili učiniti nešto samo zato jer to imaju ili su učinili 

neki drugi oko nas? 

A otac laži ide i dalje, i smišlja nam razne načine života u laži a da mi toga 

nismo svjesni pa kako god mislili da živimo u istini ili ju otvorena srca želimo. 

Npr., onaj koji ima dvije , tri ili više kuća, stanova, vikendica, apartmana, 

raznih nekretnina,  a može živjeti samo u jednom. Ili ima tri auta a može voziti 

samo jednog, ili ima kojekakve druge stvari u više komada a treba mu samo 

jedan… Posebno ako nema vjere i svojim suviškom u materijalnim stvarima 

ništa ili jako malo pomaže drugima koji nemaju dovoljno.  

Da li isto nije život u laži!?U laži prema našoj potrebi što nam treba za 

svakodnevni život.  
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Može ovo nekome izgledati banalno, potpuno promašeno razmišljanje. Da, 

može, ako se gleda po našim ljudskim kriterijima. Jer nama svima je normalno 

da hoćemo izgledati lijepo, da imamo sve stvari za svaku situaciju u životu, da 

prema svojim sposobnostima imamo više od drugih, da smo svojim 

sposobnostima snalažljiviji od drugih, itd… 

Pa gdje je tu laž, nismo ništa ukrali, nikoga varali ili slično!? Da, možda i nismo 

sebe i ljude oko sebe. Ali nekoga jesmo. 

Gospodina. U Njegovim  zapovijedima. Probajmo se pronaći u njima. 

Probajmo svoj život i načine kako ga živimo propustiti kroz rešetku istine 

sačinjenu od Božjih zapovijedi. 

Pitanje je što će ostati gore, na toj rešetki  istine, što je u našem životu toliko 

istina da neće propasti kroz rešetku. Koje materijalne stvari i vrijednosti … A 

to što će ostati, jer svi mi imamo istinu u sebi, nam treba biti putokaz, glavni 

oslonac za daljnje napredovanje  i rast. U svemu  što volimo.  

Možda ćemo trebati mijenjati neke stavove, promijeniti pristup prema 

materijalnim stvarima, svojim sposobnostima, onome u čemu i kako možemo 

pomoći drugima oko sebe. Jer, ako vam je mnogo dano, od vas se i mnogo 

traži.  

Nikad nemojte zaboraviti da u mnogo darova i stvari koje imate, ničim niste 

zaslužili to što imate. Nego ste dobili od Gospodina. I ostaje samo pitanje koje 

si trebate postaviti, što je Gospodinova volja da s tim činite. 

A tako ćete dolaziti sve više i više do Gospodina, rasti u vjeri i duhovnosti. Jer 

Gospodin je ljubav. Gospodin je istina. I milosrđe, i poniznost, i zahvalnost. 

A Sotona je laž, i mržnja, i licemjerje, i ogovaranje, i oholost… 

Moramo se odrediti, to moramo i možemo, to je naše, što i kako hoćemo 

živjeti. Istinu ili laž. I kada se  odlučimo, tako trebamo živjeti i drugima 

svjedočiti.  
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I jako se truditi. Jer padova će biti brojnih.  

Koliko puta samo ja padnem iz dana u dan, u svemu nabrojanom! Ali, od kada 

sam na početku mojeg obraćenja izabrao istinu, kod svakog mojeg pada je 

kraj mene i moj preljubljeni Gospodin koji  me digne, otrese s moje duše i 

srca prašinu pada, i ohrabri me, kao svoje ljubljeno dijete, da krenem dalje.  

Kroz misu i sve druge duhovne milosti koje mi je dao. 

Samo istina. U svemu. Od nje uvijek bježi Sotona i svi njegovi zli duhovi. 

Štit istine i mač vjere. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

IGRAO  SAM  SE  SA  ZLIM  I  ON  ME  PREVARIO 

 

Djelovanje zloga i njegovih zlih duhova najviše možemo osjetiti prije nego 

učinimo neki grijeh, pa čak i kad taj grijeh činimo. Toga sam i ja svjestan ali zli 

uvijek i uvijek pronalazi nove i nove načine kako da me prevari, zavede i ja 

učinim grijeh. 

Posebno se sjećam jedne situacije u kojoj sam učinio jedan teški grijeh da 

sam skoro bio svjestan što činim. Taj grijeh me prati skoro cijeli moj život. I 

uspio sam ga nekako primiriti, staviti pod kontrolu. Ali se zli iznova vraća i 

često me iskušava. I ja ponekad ''padnem''. A ovaj put taj moj ''pad'' je bio 

nekako čudan. Sve se događalo kao u nekom filmu gdje sam ja istovremeno 

bio i glavni glumac i gledatelj. 

Bio sam svjestan svega. I kao da sam ušao u neku igru nadmudrivanja sa 

demonom koji me muči. Ili više njih. Bio sam svjestan svega, ali kao da mi je 

nedostajalo straha Božjega, kajanja. Prvi put da sam učinio neki teški grijeh 

skoro svjesno, u takvom stanju da sam mogao i ne ga učiniti. Mislio sam da 

neću učiniti taj grijeh, da mogu kontrolirati svoje stanje, ali nisam uspio. 

Jako čudno stanje… stalno mi se ''vrtjelo'' u mislima da je to što činim, ili što 

bi mogao učiniti, teški grijeh. Ali zli mi je ostavio mogućnost da ''vidim'' što 

činim, ali mi je nekako blokirao strah pred  Gospodinom Bogom radi grijeha 

kojeg činim i kajanje za učinjeni grijeh. 

I kada sam, nakon duge borbe i nadmudrivanja sa zlim i njegovim demonom, 

učinio taj grijeh bio sam sposoban o svemu razmišljati. Znao sam što sam 

učinio, bio sam svjestan toga i bilo mi je nekako žao što sam ''pao'' pred 

napašću, ali nisam osjećao ono iskreno i ponizno kajanje. To me zapanjilo! 

Počeo sam analizirati što se to sa mnom događa  … 
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Prvo osjetim da me taj grijeh muči i da ga činim već godinama ali da nikada 

do sada nisam bio tako jako svjestan da stvarno činim grijeh. Stvarno sam 

osjećao da to što bi mogao učiniti, što sam učinio, predstavlja teški grijeh 

prema Gospodinu Bogu. Ali je nedostajalo kajanje  … 

Tada shvatim da sam ja sada prvi put taj svoj grijeh mogao sagledati 

koncentrirano sa svih strana. Hladno. Prije nego sam ga učinio, kada sam ga 

činio i poslije toga kako sam ga učinio. 

Dođe mi misao da mi je to možda Gospodin dao milost da tako mogu taj svoj 

grijeh, koji me tako dugo i žestoko muči, sagledati sa svih strana, proučiti 

grijeh, proučiti stanje koje me do njega dovelo, sagledati  posljedice, proučiti 

mogućnosti i načine kako sam možda mogao reagirati da ne ''padnem''  … 

Osjećao sam se kao doktor koji je obolio od neke bolesti i sada pokušava 

proučiti tu bolest od koje boluje kako bi  idući put mogao preventivno 

djelovati da ponovno ne bude bolestan od iste bolesti. Ne znam … baš sam 

bio zbunjen. 

Odlučio sam odmah otići na ispovijed. Svećenik koji me ispovijedao, pažljivo 

me saslušao. Posebno je obratio pažnju na one moje zadnje riječi kada sam 

mu rekao da me najviše muči i boli što za te učinjene grijehe ne osjećam ono 

čisto kajanje, onaj čisti strah Božji. 

Rekao je da mi ljudi moramo shvatiti i prihvatiti da smo slabi i grješni i da će 

naša borba sa našim slabostima i grijesima trajati cijeli naš ovozemaljski život. 

U toj borbi prolazit ćemo razna stanja. Pa i takvo kakvo sada ja prolazim. Kada 

ćemo možda osjetiti da nam nedostaje kajanje za učinjene grijehe. Ali da nas 

to ne treba brinuti taj čas dok to shvaćamo, protiv toga se borimo i molimo 

Gospodina za pomoć. To je put svakog od nas. 

Baš me nekako smirio taj dragi svećenik i ta ispovijed u kojoj sam Gospodinu 

''predao'' svoje teške grijehe učinjene zadnjih dana a On meni dao odrješenje 

preko Svojeg svećenika. 
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Poslije te ispovijedi, kao da se od mojih misli i srca polako počela micati neka 

gusta magla koje me obavijala i koja mi nije dala da osjetim kajanje za svoje 

grijehe. Koja me nekako sprečavala da prije dođem na ispovijed. 

Shvatio sam da ispovijed, ako za nju osjetimo potrebu pa makar i bez teških 

grijeha za ispovjediti, ne treba odgađati. Jer se onda na one neispovjeđene 

grijehe puno lakše love novi i novi grijesi. Zli i njegovi zli duhovi puno lakše 

djeluju u našem životu onda kada nam srce, misli i duša nisu očišćeni od 

grijeha. A mi toga nismo ni svjesni. Mislimo da to nije ništa, da je sve pod 

kontrolom. Ali duboko u sebi ipak imamo osjećaj da nešto nije u redu. 

Tako je bilo i sa mnom. Osjećao sam da nešto nije u redu a ni približno nisam 

mogao shvatiti što. Osjećao sam i neku potrebu da odem na ispovijed jer mi 

se nakupilo nešto grijeha koji sam bio svjestan, ali nisam išao odmah na 

ispovijed jer nisam osjećao neko kajanje, nisam osjećao neku posebnu težinu 

tih grijeha.  

O kako sam bio u krivu! 

S tim što sam odgađao ispovijed, dao sam priliku zlome da me i dalje 

napastuje tako dugo dok me nije doveo do toga da sam učinio teški grijeh, 

grijeh kojeg sam mislio da imam pod kontrolom. 

Igrao sam se sa zlim i on me prevario. 

Ne treba se igrati niti zamarati sa zlim i njegovim napastovanjima. Treba se 

držati molitve, mise, ispovijedi, pričesti a zloga pustiti da čini ono što ono 

misli da treba. Nikada ne treba podcijeniti zloga i njegove zle duhove pa kako 

god mislili da imamo jaku vjeru. Zli će uvijek naći načina kako da nam 

napakosti. To mu je jedini smisao postojanja kojeg je sam odabrao. Odluka 

koja ga vodi u vječnu propast. 
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Nemojmo mu dopustiti da i nekoga od nas odvede sa sobom. Kad god 

osjetimo da smo učinili neki veći ili manji grijeh koji nas muči, otiđimo na 

ispovijed.  

Nemojmo se igrati sa zlim i njegovim zlim duhovima jer im sami nismo 

dorasli. Nitko od nas. Jer oni su duhovi. 

I baš me razveselila pokora koju mi je dao da izmolim taj dragi svećenik koji 

me ispovijedao. Litanije  Krvi Kristove. Znao je dobro u kakvim sam kušnjama 

bio i da je Krv Kristova pobjednica nad zlim duhovima. 

Krvi Kristova, spasi nas! 
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OVIM  NAŠIM  ZEMALJSKIM  SVIJETOM  VLADA  ZLI 

 

U razumijevanju svega onog što se događa u našim životima, onog što izgleda 

da se dogodilo slučajno, za što mislimo da su drugi krivi, za što ne možemo 

naći smisao, često dođemo do ''zida''.Taj ''zid'' predstavlja granicu naše vjere 

u tom trenutku. I vrlo je ''rastezljiv''. Jer iza tog ''zida'' krije se ono u što mnogi 

od nas, mada se i smatrali praktičnim vjernicima, nismo samo tako spremni 

vjerovati. 

Krije se stvarni duhovni svijet. Koji ima svoj način funkcioniranja. I on je 

stvaran. Tu je oko nas. I negdje drugdje. Teško je o tome razmišljati i 

zaključivati jer smo samo nesavršena ljudska bića. I vrlo često bez iskrene 

vjere  … 

Ono što nam preostaje, i to ja stalno činim kada naletim na taj ''zid'', je da 

pokušamo odgovore koji nam u pojedinim trenucima života trebaju, pronaći 

u onome što nam je Gospodin Bog ostavio da nam u svemu tome pomogne. 

Svoju riječ, Svetu Božju Riječ, Bibliju. 

Po mojim spoznajama, svjedočenjima drugih, onome što sam pročitao i što 

mi je ostalo od čitanja Svete Božje Riječi, Biblije, ja sam negdje u tijeku mojeg 

obraćenja i rasta u vjeri zaključio da ovim našim zemaljskim svijetom vlada zli 

i njegovi zli duhovi. Naravno, koliko mu to dopusti Gospodin Bog koji je sve 

stvorio. Jer ga je On, vojskom koju je predvodio Sveti Mihael Arkanđeo, tu 

zbacio. 

Uvjerio sam se u njihovo djelovanje osobno i preko drugih svjedočanstava. I 

stalno se susrećem sa njihovim djelovanjem i prepoznajem ga u svojem životu 

i u životima drugih dragih ljudi koji mi dolaze na moj životni put. Zbog toga 

često o tome otvoreno svjedočim svima kojima mislim da bi im to moglo 

pomoći da nađu svoje odgovore na pitanja koja sve nas često muče: 
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Zašto se nešto događa? Da li postoji slučajnost i slučajni događaji ili sve ima 

neki smisao? Da li mogu utjecati na događaje u svojem životu? 

Zašto se događaju loše stvari meni ili nekim drugima oko mene? 

Da li stvarno postoji Sotona, Lucifer, vrag i demoni? Da li oni stvarno djeluju 

tu, u našim životima? 

Kako djeluju zli i njegovi zli duhovi? Kako prepoznati i otjerati demone iz 

svojeg života? 

Kako se uspješno boriti protiv djelovanja zloga i njegovih zlih duhova? Kako 

djeluje molitva? 

I mnogo drugih sličnih pitanja. 

Kada sam vodio te razgovore, i to uvijek s ljudima koji imaju određenu razinu 

vjere i duhovnosti i otvoreni su za to, često sam koristio rečenicu koja je 

trebala najplastičnije dočarati situaciju u kojoj se svi nalazimo i u kojoj živimo. 

Da ovim našim zemaljskim svijetom vlada zli i njegovi zli demoni. Sada i ovdje. 

A jedino su ograničeni Božjim dopuštenjem. Jer bi inače, koliko mrze nas 

ljude, sve uništili. I osnovni cilj im je uništiti, odvesti u pakao, čim više duša do 

trenutka drugog dolaska Gospodina Isusa Krista, do trenutka posljednjeg, 

općeg suda. 

A mi ljudi, svojom slobodnom voljom, potpomognuti svojim anđelima 

čuvarima i drugim dobrim duhovnim svijetom, ovisno o našoj vjeri, borimo se 

sa tim zlim duhovnim svijetom za spas svojih duša i duša onih koji su nam, 

prema vječnom Božanskom planu, poslani na naš životni put da im 

pomognemo u tome.    

Nikad nisam, onako konkretno, mogao citirati za to neki dio Biblije. Istina, 

nisam baš točno ni tražio jer sam u to čvrsto vjerovao. 
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Jednom, čitajući  EVANĐELJE  PO  LUKI  4,1-13, o tome kako je đavao kušao 

Gospodina Isusa, iznenadio sam se kako tamo lijepo o svemu tome piše. 

Đavao je nastupio kao onaj koji vlada ovim zemaljskim svijetom, u kojeg se 

utjelovio Gospodin Isus. I točno je to opisao. Istina, đavao je lažac od početka 

i mogao je lagati Isusu. Ali, znao bi da Isus, Sin Božji, Bog, sve zna. A valjda je 

htio i kušati koliko je u Njemu onog ljudskog, slabog, koje je uvijek mogao 

prevariti. Kako bilo da bilo, nekako vjerujem da je đavao nastupio onako kako 

stvarno i je. 

Evo tog dijela  EVANĐELJA  PO  LUKI: 

''U ono vrijeme: Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset 

dana vodio pustinjom, gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te 

kad oni istekoše, ogladnje.  

A đavao mu reče: "Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom." 

Isus mu odgovori: "Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu."  

I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i 

reče mu: "Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu 

hoću, dajem je. Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je tvoje." Isus mu 

odgovori: "Pisano je: Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu 

služi!"  

Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče mu: "Ako si Sin Božji, baci 

se odavde dolje! Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te 

čuvaju. I: Na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen." 

Odgovori mu Isus: "Rečeno je: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!"  

Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike…'' 
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Đavao je pokazao Gospodinu Isusu sva kraljevstva zemlje i reče mu da je 

njemu dana sva vlast i slava svih kraljevstva na zemlji. I može je dati kome 

hoće i kako hoće  … 

Ili, u Ivanom Evanđelju, 12,31-32, govori Gospodin Isus da je  sada  sud  

ovome  svijetu,  sada  će  knez  ovoga  svijeta  biti  zbačen.  I  da  će  On,  kada  

bude  uzdignut  sa  zemlje,  sve  privući  k  sebi. 

I Gospodin Isus, na više mjesta u Evanđeljima je to opisano, posebno u 

Ivanovom, govori o knezu ovoga svijeta, o njegovom padu, o svijetu koji Ga 

nije primio i koji Ga mrzi, Njega i one koji su Njegovi, koji su odlučili Njega 

slijediti. Tako je bilo nekad i tako je danas. 

Samo, danas je još gore. Kraj ovoga svijeta se bliži, i zli i njegovi zli duhovi čine 

maksimalne napore da odvedu u propast čim više duša. Samo se malo 

okrenimo oko sebe i probajmo duhovnim očima gledati ljude, događaje, 

odnose, razne situacije pa ćemo spoznati da ništa od toga nije slučajno, da 

ljudi nisu sami po sebi zli. Da stvarno zli i njegovi zli duhovi postoje i djeluju 

svuda oko nas i preko nas. 

A mi ih dozivamo u svoje živote našim grijesima i vrijeđanjem i 

omalovažavanjem Gospodina Boga i Njegovih zapovijedi. Ne priznajemo svoje 

grijehe, na kajemo se za njih, ne ispovijedamo ih. Ne želimo se mijenjati  

prema Božjim zapovijedima i slijedimo napasti tijela i svijeta. I tada u naše 

živote dolazi zli i radi puno nereda i nemira. Do naše ovozemaljske ali i vječne 

propasti. 

Ništa nije slučajno. Ni bolesti, ni nesreće, ni mir, ni radost, ni bogatstvo, ni 

siromaštvo, ni vlast, ni čast, ni vjera  …. ni mnogo drugog u čemu smo mi 

sudionici i oko nas se događa. 

Druge ljude oko nas, koji čine zla djela nama ili drugima oko nas, ne trebamo 

mrziti nego se moliti za njih. Jer oni su ''pali'' u grijeh, svjesno ili nesvjesno, i 
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njihovim životima upravlja zli. Ne treba ih osuđivati ni mrziti nego im pomoći 

da se nekako oslobode napasti zloga. Da spase svoju dušu. 

Samo moramo vjerovati u sve ono što je Gospodin Isus davno ovdje na zemlji 

propovijedao i naučavao. I pronalaziti svoje odgovore, što i kako činiti. 

A zli i njegovi zli duhovi će i dalje pokušavati odvesti nas u grijeh i nevjeru. Tu 

su oni. Za to su se odredili i to su odabrali. Mržnju protiv Boga i svega što je 

Božje. Što ih vodi u vječnu propast. U koju žele odvući čim više nas ljudi i 

naših duša.  

A najlakše im je to činiti kada mi ljudi mislimo da oni ne postoje… 

Postoje. Tu su. Oko nas. Budimo oprezni i živimo iskrenu vjeru i svakodnevni 

život kroz molitvu, milosrđe i život u istini. Tada će svi njihovi pokušaji da nam 

napakoste biti bezuspješni. 
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 ZATO  DJECU UČITI  LJUBAVI,  ISTINI  I  VJERI 

 

Puno sam čitao razne katoličke literature o djelovanju zloga i njegovih zlih 

duhova, posebno od egzorcista, ovlaštenih svećenika koji su molitvama ljude 

oslobađali od njihovog djelovanja. Tako sam pročitao u jednoj knjizi,  

IZVJEŠĆA  RIMSKOG  EGZORCISTA, da je na pitanje:  'Tko su oni koje đavao 

najviše napada', dragi svećenik, egzorcist, Gabriele Amorth, iz svojih iskustava 

kroz tisuće i tisuće egzorcizama koje je izmolio nad mnogim osobama, vrlo 

lako odgovorio:  

''Odgovor  je  posve  kratak  i  jasan:  mladež.  Trebamo  se  samo  sjetiti  gore  

navedenih  uroka  koji  mogu  potaknuti  zla  duha  da  uđe  u  neku  osobu. A 

očito  je  da  su  mladi  ljudi,  radi  pomanjkanja  vjere  i  ideala,  najizloženiji  

''opasnim  iskustvima''. 

Ugrožena  su  već  djeca,  ne  zbog  osobne  krivnje,  već  zbog  svoje  slabosti. 

Pri  egzorciranju  odraslih,  otkriva  se  uvijek  iznova  da  je  opsjednutost  

započela  u  ranom  djetinjstvu  ili  u  trenutku  rođenja,  ili  čak  još  prije,  

tijekom  trudnoće  …'' 

Te pročitane riječi su me jako pogodile. Potvrdile su mi ono čega sam i sam 

bio svjestan, kako kroz situacije iz svojeg života tako i kroz živote mladih iz 

svoje okoline. Moje djece, djece od moje rodbine, prijatelja. 

Vidiš ih kako su bili mali, kako rastu, postaju mladi ljudi, počinju raditi, 

formiraju obitelji. A kroz moje obraćenje i rast u vjeri, počeo sam njih i 

njihove živote gledati  ''duhovnim očima''.    

I ''vidim'' mlade kako su pod velikim napastima zloga i njegovih zlih duhova. 

''Vidim'' koliko mi roditelji, svojim grješnim životom, lažima i glumom u kojoj 

živimo, trčeći za prolaznim zadovoljstvima ovog svijeta i učeći našu djecu da 
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to isto čine, bez života u vjeri i Gospodinu, dakle, koliko mi roditelji zapravo 

''otvaramo'' zlome i njegovim zlim duhovima priliku da djeluju na našu djecu. 

Naš život u grijehu i predbračnim seksualnim odnosima vrlo često rezultira 

začećem djeteta i prije nego smo crkveno vjenčani. Dijete jest Božji dar nama 

ljudima, ali nije imuno na napasti zloga i njegovih zlih duhova koje mi roditelji 

svojim grješnim životom ''zovemo'' u svoje živote i živote svojih  bližnjih, 

posebno svoje djece. 

Roditeljske svađe, međusobna povrjeđivanja i neopraštanja, bračne nevjere, 

kletve, pijanstva, život bez Boga i odlaska na mise, ispovijedi, pričesti, suština 

su života mnogih mladih obitelji u kojima dijete odrasta, kada još ne shvaća 

sve stvari i situacije oko sebe, još nema toliko izraženi osjećaj za vrijednosti 

svega oko sebe. Ali, sve više uči i upija. Najviše od riječi i djela svojih roditelja. 

Jer dijete sve to gleda i osjeća, bez obzira što mi roditelji nastojimo sve to 

sakriti. Činimo još i gore. Lažemo i glumimo. 

Dijete postaje mladi čovjek. Čuje da mu roditelji stalno govore da ne smije 

lagati, da mora govoriti i živjeti u istini. Ali, mladi čovjek vidi da mu se roditelji 

često služe lažima, obmanama, prijevarama, kako u međusobnim odnosima 

tako i prema drugima. Roditelji mu govore o poštovanju, ljubavi, pomaganju 

prema drugima a oni mrze, ogovaraju, osuđuju međusobno jedan drugoga i 

druge ljude oko sebe. 

Vidi kako mu roditelji stalno ''trče'' za materijalnim stvarima, da im je važno 

imati nove i ljepše kuće, okućnice, aute, odjeću, obuću i mnogo drugih stvari 

a ne idu na mise, ne mole se u kući, ne pričaju o Bogu i vjeri. Vidi kako 

roditelji hvale one, i žele biti kao oni, koji imaju razne časti, vlasti, koji su 

stalno po novinama i na televiziji, koji su netko i nešto. I zavidni su takvima, 

pred njima se ponašaju ponizno i kao da nisu svoji. 

Roditelji stalno tom mladom čovjeku govore da se u životu treba truditi da 

bude kao oni koji imaju te neke prolazne vrijednosti. Da mora biti bolji, 

pametniji, ljepši od drugih.  
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Da mora biti prvi, najbolji, najuspješniji. Jer inače neće biti važan, bitan, da će 

propasti, da će se jako mučiti u životu, da će biti nitko i ništa.  

Kroz sve to, rijetko mu govore o Bogu, o Gospodinu Isusu Kristu, o životu po 

Božjim zapovijedima, o milostima koje donosi život u vjeri. 

U takvim obiteljskim okruženjima zli i njegovi zli duhovi imaju itekako 

mogućnosti za djelovanje. Ma, oni se poigravaju sa takvim ljudima, takvim 

obiteljima, njihovim životima i u njima rade što hoće. Jer oni su tu i djeluju, 

vjerovali mi u njihovo postojanje ili ne. 

Tako taj mladi čovjek završi neku školu, fakultet, zaposli se i formira obitelj. 

Kako je vidio i naučio od svojih roditelja, tako se i on ponaša. Najčešće. A zli i 

njegovi se onda s njim i njegovim  životom igraju kako im volja, praveći mu 

puno nereda i nemira. Ne znajući kako sve to riješiti, mladi čovjek čini silne 

grijehe i polako uništava sebe i svoju obitelj. 

Sve se vraća, bez obzira što mnogi mladi ljudi odluče da neće činiti loše stvari 

kao njihovi roditelji. No, zli je već tu. Došao je u obitelj preko grijeha njegovih 

roditelja i samo čeka priliku da udari tamo gdje je to ''izranjavano'' dijete, 

sada mladi čovjek, najslabiji. 

Krene u ''trčanje'' za novcem, čineći usput razne grijehe, laži, prijevare, krađe, 

pa neumjerenosti u jelu i piću, nepoštovanje roditelja, supružnika, kletve, 

život bez vjere… Sve za novac, čast i ugled. Sve je to praćeno sa puno 

oholosti, srditosti, ogovaranja, licemjerja, pa depresija, živčanosti, gubitaka 

zdravlja. To je za zloga i njegove zle duhove samo igra, bez puno napora. 

To je bila slika dijela moga života. To je bila i gruba slika moje obitelji. Zli i 

njegovi su skoro uspjeli. Rasturili su mi život, i dušu i tijelo. Skoro i obitelj. 

Ono jutro, kad je počelo moje obraćenje i kad je Gospodin stajao kraj mene a 

ja sam na podu klečao i plakao, sve mi je to prolazilo kroz glavu ... 
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Ne znam iz kojih razloga, Gospodin me jednog dana odlučio spasiti. I za to mu 

se želim odužiti svakim trenutkom svoga života. Ali su posljedice ostale  …   

Ja sam činjenjem mnogih grijeha zvao zloga u moj život i život moje obitelji. I 

on je puno nereda činio s mojim dopuštenjem. Ali ću se još preostalo vrijeme 

mojeg zemaljskog života,  o itekako ću se truditi, da mu nastojim onemogućiti 

da to zlo koje je činio u mojoj obitelji ne čini i u svim drugim obiteljima. 

Zato svima govorim o tome što su zli i njegovi zli duhovi činili lošeg u mojem 

životu i životu moje obitelji. I kako su činili. 

I kako djeluju… ako  ih  prepoznati… kako  se  boriti  protiv  njih. 

Svima govorim i svjedočim da su tri najjača oružja, kako svoju djecu sačuvati 

od napasti zloga i njegovih zlih duhova;  vjera,  istina  i  ljubav. I svakodnevni 

život po njima. Da se treba više svjedočiti svojim životima, koje djeca u 

svojem odrastanju promatraju i dio su njih. Djelima, ponašanjem, a ne 

pričanjem. 

Vjera se svjedoči odlaskom na nedjeljnu misu. I na ispovijed. I na pričesti. I 

zajedničkom molitvom. I  zahvaljivanjem Gospodinu Bogu za stolom za jelo i 

za sve ostalo. 

Istina se svjedoči svojim ponašanjem u istini prema svima oko sebe. U 

kontaktima s drugima, u poslu, u lijepim ali i teškim situacijama. 

Ljubav se svjedoči svojom ljubavlju i poštovanjem kako prema svojim 

najbližima; djeci, supružniku, roditeljima, tako i prema susjedima koje baš i ne 

volimo, prema Romima koji nas dođu prositi, prema svojem poslodavcu koji 

nam daje posao i plaću. 

Ali ne ljubav i istina riječima, nego djelima prema svima oko sebe. 
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Sigurno, mnogi mi to kažu i ja sam toga duboko svjestan, teško je to sve biti i 

sve to postići kako sam nabrojao. Ali vjerujte, Gospodin Bog to zna, On nas je 

stvorio takvima. 

Zato On od nas traži samo istinu, da budemo takvi kakvi jesmo i da se svjesno 

borimo da budemo bolji. Da se borimo za ljubav, za istinu, za vjeru. Samo to. 

Da donesemo odluku da ćemo se boriti protiv grijeha. 

I vjerujte, našoj djeci je, u njihovom odrastanju, samo to dovoljno. Da vide da 

se njihovi roditelji nastoje, u svakom trenutku svojih života, boriti za vjeru, 

istinu i ljubav. Tada će nam Gospodin Bog jednog dana reći: ''Vrijediš slugo 

vjerni.'' 

Jer smo učinili što smo mogli. I odabrali dobro a ne zlo. A ostalo, kakvi će biti 

životi naše djece, to moramo prepustiti njima. Oni će donositi svoje odluke. 

To su njihovi životi. Zato ih učimo ljubavi, istini i vjeri dok su sa nama. 

Poslije toga, ostaje nam samo molitva Gospodinu Bogu da ih vodi i štiti od 

zloga i njegovih zlih duhova. 

Da im duše ne propadnu. 
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NE  TREBA  SE  BOJATI  ZLOGA  NEGO  SVOJIH  GRIJEHA 

 

Na mojem putu obraćenja i duhovnog rasta jako su mi interesirala razna 

svjedočanstva, duhovna literatura i svi drugi dostupni načini da se višem 

naučim o tome tko su to zli i njegovi zli duhovi i kako djeluju u našim 

životima. I još uvijek nisam siguran koji su to razlozi koji me stalno potiču da 

saznam kako prepoznati djelovanje zloga i njegovih zlih duhova u našim 

ljudskim životima i kako se uspješno boriti protiv zloga i njegovih zlih utjecaja, 

napastovanja kojima nas ljude želi uvesti i održati u stanju grijeha te na taj 

način dovesti, uz pomoć našeg vlastitog odabira, do vječne propasti naše 

duše. 

Za sada samo vidim i znam da su mi čitanje brojnih knjiga o radu i 

svjedočenjima egzorcista, knjiga koje svjedoče kako zli i njegovi zli duhovi 

djeluju, svjedočanstva o borbi protiv njih na razne načine, pomogla da naučim 

prepoznavati kada i kako zli i njegovi zli duhovi djeluju i u mojem životu, u 

životu moje obitelji i životima svih onih koje mi Gospodin šalje na moj životni 

put. 

Mnogo sam se puta osvjedočio kako su zli i njegovi zli duhovi tu, oko mene, 

oko nas, i kako konstantno i na sve načine nastoje da mi učinimo grijeh i da u 

tom grijehu ostanemo. 

A grijeh nas udaljuje od Gospodina Boga koji je mir, ljubav, radost. Upravo 

nas grijeh, ne zli i njegovi zli duhovi, nego grijeh, udaljava od svakodnevne 

radosti, mira i ljubavi u našem životu i u životu sa svima koje susrećemo. 

Obitelj, prijatelji, posao, društvo. 

Jako sam žalostan, i tužan i jadan, kada vidim koliko mi vjernici, koji 

ispovijedamo vjeru  u trojedinog Boga i Njegovo vječno Kraljevstvo, ne 

vjerujemo u postojanje toga zloga i njegovih zlih duhova i njihovo 

uništavajuće djelovanje u našim životima. 
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Oni su tu i djeluju a  mi u to ne vjerujemo, ili teško to prihvaćamo. 

Možda je to upravo i zbog toga da se nekako zaštitimo, jer kada bi više 

vjerovali u to da zli djeluje u našem životu, neki demon, onda bi se morali 

suočiti sa tim da smo grješni, da živimo u grijehu i da se protiv tih naših 

grijeha ne borimo. 

Radije vjerujemo da sve ono što nam donosi nemire, žalosti, srditosti, 

nervozu, depresije i sve druge manifestacije zloga u našim životima, dakle, da 

je to sve slučajno, da je to normalno, da su za to krivi drugi ljudi oko nas. 

Samo ne zli i njegovi zli duhovi. I njihovo đavolsko i sotonsko djelovanje. 

A njih u naše živote donose grijesi koje činimo i u kojima živimo. 

Život u laži i neistini. 

Život u ogovaranju, osuđivanju i licemjerju, u mržnji i neopraštanju. 

Život u neumjerenosti i gramzivosti. 

Život bez nedjeljnih misa i svakodnevne molitve. 

Ako tako živimo onda budimo sigurni da su zli i njegovi zli duhovi u našim 

životima i da će praviti nerede i nemire kako će god stići i koliko im Gospodin 

Bog iz nekog razloga to dozvoli. 

S druge strane, zloga i njegovih zlih duhova se ne treba bojati. Čovjeku koji 

ispovijeda vjeru u Krista i koji se svakodnevno bori protiv svojih grijeha, zli i 

njegovi ne mogu ništa. 

Gospodin Bog mu to ne dopušta. Jer je taj čovjek izabrao, Njega, Boga, a 

odrekao se zloga. Zato se zloga ne moramo bojati nego samo svojih grijeha 

koji mu omogućuju djelovanje u našem životu. 

U knjizi  ''IZVJEŠĆA  RIMSKOG  EGZORCISTA'',  koju je napisao jedan od 

najaktivnijih svjetskih egzorcista Gabriele Amorth, pročitao sam jedan 
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odlomak, jedan prekrasan odgovor Svete Terezije Avilske zašto se ne treba 

bojati đavla. Svetica svjedoči: 

''Ako je Bog tako moćan kao što znam i vidim, ako demoni nisu ništa drugo 

nego robovi, u što mi vjera zabranjuje sumnjati, što mi oni tada mogu učiniti 

kad sam služavka Kralja i Gospodina? 

Možda zato što se ne osjećam dovoljno snažnom da se suprotstavim čitavom 

paklu?  Uzela sam u ruku križ i učinilo mi se da mi je Bog dao hrabrost. Ubrzo 

sam se osjećala tako preobraženom da se nisam bojala boriti sa svima i 

dovikivati im: ''Samo dođite bliže. Budući da sam služavka Božja, željela bih 

vidjeti što mi možete učiniti!'' 

I činilo se kao da su me se oni uistinu bojali, jer sam mogla ostati mirna. 

Otada me nije više mučio nemir, nisam se više bojala demona i ako su mi se 

prikazali, nisam ih se više plašila, već mi se činilo da su se oni plašili mene. 

Najviši Gospodar svih stvari dao mi je takvu moć nad njima da ih se danas ne 

bojim više nego muhe.  

Oni su zapravo kukavice i odmah gube hrabrost ako vide da ih se prezire. Oni 

ne napadaju, osim one ljude za koje smatraju da ih lako mogu pridobiti za 

sebe ili ako to dopusti Gospodin, da bi njihovi napadi i progoni postali od veće 

koristi njegovim slugama. 

Bog želi da se mi bojimo samo onoga čega se treba bojati i da se uvjerimo u 

to da jedan jedini grijeh može nanijeti veću štetu nego čitav pakao. I upravo je 

tako. 

Znate li kada nam zli duhovi utjeraju strah?  

Kada se brinemo za časti, radosti i bogatstva ovog svijeta. Ako dakle volimo i 

slijedimo ono što bi smo trebali izbjegavati, predajemo im oružje koji bi smo 

se mogli braniti i pozivamo ih da se bore protiv nas pomoću naše goleme 

predrasude. 
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Bolno je misliti na to, jer bi bilo već dovoljno obujmiti križ i prezirati sve drugo 

iz ljubavi prema Bogu, jer zao duh bježi od takve ljubavi i vjere više nego od 

kuge. 

Đavao koji je prijatelj laži i koji je sam laž, ne može se nikada složiti s onim koji 

je na putu istine. 

No, ako vidi da je um pomračen, tada ga nastoji posve oslijepiti. A ukoliko 

opazi da je netko posve slijep i nalazi zadovoljstvo u stvarima ovog svijeta 

koje su beskorisne i prolazne poput dječjih igračaka, vjeruje da ima posla s 

djetetom, te postupa s njim u skladu s tim. Tada se đavao zabavlja time da 

takva čovjeka uvijek iznova napada. 

Sviđa li se Bogu da ne pripadam takvima, već njegovom milošću smatram 

mirom ono što jest mir, čašću ono što jest čast, radošću ono što jest radost, a 

ne suprotno, tada se mogu suprotstaviti svim zlim duhovima i oni će 

prestrašeno pobjeći.  

Ne razumijem strahove onih koji viču:  ''Đavao! Đavao!'', dok bi mogli zvati:  

''Bože! Bože!'' i tako ispuniti pakao strahom.  

Ne znamo li možda da se zli duhovi ne bi mogli ni pomaknuti bez Božjeg 

pristanka? 

Čemu dakle besmisleni strahovi? 

Ja se osobno više bojim onih koji se panično plaše đavla nego sama đavla, jer 

on mi ne može naškoditi, dok oni unose nemir u duše, osobito ako su 

ispovjednici. Radi njih sam morala toliko mnogo godina provesti u tako 

velikim teškoćama da se još i danas pitam kako mi je uspjelo svladati ih. 

Hvaljen budi Gospodine koji si mi pružio svoju golemu pomoć.'' 
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Ma baš prekrasno svjedočanstvo i ispovijed vjere jedne Svetice! 

Ispovjedila je vjeru u Gospodina Boga a đavla stavila tamo gdje mu je mjesto. 

A njemu nikad nije mjesto u životu onoga koji vjeruje u Gospodina Boga, živi 

po Njegovim zapovijedima i priznaje i bori se protiv svojih svakodnevnih 

grijeha. Jer tu nemaju što raditi, loše se osjećaju i potpuno se bezopasni pa 

bježe od toga čovjeka tamo gdje se grijeh čini i gdje se živi u grijehu. 

Priznajmo svoje grijehe i borimo se protiv njih. Ne trebamo se onda bojati ni 

đavla, ni Sotone, ni Lucifera, ni demona, ni drugih zlih duhova, ni pakla. 

Tada je Bog u našim životima, našim srcima, našim dušama. A pred Njim 

drhte, i pred Njim kleče i pred Njim su oni i cijeli pakao nitko i ništa. 

Zato se ja ne bojim nikoga iz tog zlog duhovnog svijeta. Jer čvrsto vjerujem u 

Gospodina Boga i  Njegovo vječno Kraljevstvo.  

Ali se jako, jako bojim svojih grijeha. I života u grijehu. I borim se protiv njih, a 

nastojim pomoći i drugima oko sebe da se bore protiv svojih grijeha.  

Mrzim svaki grijeh a trudim se voljeti one koji ga čine. 

To je moja vjera. A tu onda nema mjesta za strah od zloga i njegovih zlih 

duhova. 
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KAO  DA  MI  NEKAD  ZLI  ''ČITA''  MISLI 

 

Jednom sam u nekoliko dana razgovarao sa nekoliko osoba koje su prolazile 

teške kušnje u svojim životima. Bili su, više manje, dobri vjernici, na putu 

učvršćivanja svoje vjere. Na putu dobivanja novih spoznaja o vjeri i 

duhovnosti. A nekako su teško nalazile odgovor zašto ih sada snalaze sve te 

kušnje. Sada, baš njih. 

Tako mi je jedna draga osoba ispričala kakve je kušnje prolazila u svojim 

odnosima sa dragim ljudima oko sebe koji su ju povrjeđivali. Da je u ''svojoj 

glavi'' ona slagala i složila razne priče kako bi se ti ljudi trebali u određenim 

situacijama ponašati prema njoj. Kada to nije bilo tako, u skladu s njezinim, u 

glavi složenim, pričama i očekivanjima, ona se osjetila jako povrijeđenom, 

postala je ljuta, počela je osuđivati. Nakon nekoliko dana, kada su kušnje 

prošle, nije vjerovala da je ona tako nešto mislila, tako govorila, tako se 

ponašala. Kao da je to bila neka druga osoba a ne ona. 

Znam da ne voli da razgovaramo o zlome i njegovim zlim duhovima i 

njegovom stalnom djelovanju u našim životima. Ne voli o tome čitati knjige, 

ne voli o tome pričati. Sve ovo što joj se dogodilo ona si je protumačila svojim 

mislima, svojim mozgom, svojom  osobnošću i onim što je ona  poznala. 

Nigdje, ni u jednom trenutku, nije spomenula djelovanje zloga. Na kraju je 

bila jako, jako sretna što je uvidjela kako je griješila, kako je bila sebična i 

ohola i osuđujuća prema drugima. Pogotovo što je spoznala da ona to tako 

nije htjela. 

Strpljivo sam ju i pažljivo slušao. Kada je završila, ja sam joj se nasmiješio i 

rekao joj da sad, bez obzira što ne voli slušati o zlome i njegovim zlim 

duhovima i njegovom djelovanju u našim životima, da je ona upravo meni 

sada opisala jedno tipično stanje i djelovanje zloga i njegovih zlih duhova, 

koje oni često koriste protiv svih nas u našim svakodnevnim životima. 
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Rekao sam joj da su zli i njegovi  zli duhovi tu oko nas i da djeluju, vjerovali mi 

to ili ne. Njima je to sasvim svejedno, da li mi vjerujemo da oni postoje. 

Prvo i osnovno što žele je da mi ne vjerujemo u Gospodina Boga. Da Ga se 

odreknemo i svojim riječima i svojim djelima, svojim cijelim životom. Jer tako 

propadamo i mi i naša duša već u ovom životu, a poslije njega, poslije  

zadnjeg  suda, i za uvijek, zajedno sa zlim i njegovim zlim duhovima.  

Zato je jako veliki uspjeh zloga, koji mu omogućava nesmetano djelovanje u 

našim životima, kada nas uvjeri da on ne postoji. Da je sve ovo, što se nama i 

oko nas događa lošega, slučajno, da nas to Bog kažnjava iz raznih razloga, da 

to čine zli ljudi koji su sami po sebi zli, itd. A ništa od toga nije istina. 

Bog nikada ne kažnjava čovjeka jer ga po Gospodinu Isusu Kristu i Njegovoj 

muci, smrti i uskrsnuću beskrajno ljubi. Život svoga Sina je dao za nas. I po 

Njemu nam je ponudio spasenje.  

No, neće se svi spasiti. A ti koji se neće spasiti to odabiru svojom slobodnom 

voljom, ovdje na zemlji. 

I ništa nije slučajno. Sve se događa po davno osmišljenom Božjem planu 

stvaranja. Ljudi nisu sami po sebi zli. Ne rađaju se zli. 

Taj zli i njegovi zli duhovi su stalna pratnja nama ljudima. ''Snimaju'' nas sa 

strane, i proučavaju, gdje smo najslabiji. A kada im Gospodin Bog dopusti da 

nas kušaju, a sve radi toga da nas pozove na obraćenje, radi učvršćivanja i 

rasta u vjeri, radi dobivanja novih i novih duhovnih spoznaja, tada nas zli i 

njegovi zli duhovi udare tamo gdje smo najslabiji, kako su nas dobro prije 

toga proučili. 

Nekoga na zdravlje, nekoga na ljepotu, nekoga na neimaštinu ili materijalne 

stvari, nekoga na obitelj i najbliže, nekoga na čast i društveni  položaj, itd., 

kako su za koga procijenili da je najslabiji i da će najprije podleći kušnji da se 

udalji i zamrzi Gospodina Boga. 
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No, u svemu tome postoje i dvije bitne istine. Nitko od nas ne može biti kušan 

više od onoga što zlome dopusti Gospodin Bog. Jer, da se samo zli pita, on bi 

istog treba uništio sve nas ljude, toliko nas mrzi.  

I drugo, zli malo ili ništa ne kuša one koji su već pod njegovom kontrolom, koji 

su mu već dali svoju dušu. To je odgovor na to zašto se onima, kojima je kao 

dobro po našim ljudskim mjerilima, ništa ili malo toga lošega događa. Oni su 

već pod kontrolom zloga. Njihova duša već sada pati teškim patnjama mada 

izvana izgleda kao da ta osoba ima sve, da uživa u životu. 

Dosta sam se dugo pitao kako to zli i njegovi djeluju na naše misli, srca, 

osjećaje. Tako sam negdje pročitao da nam zli i njegovi ne mogu ''ući'' u ono 

što mi mislimo. A ako je to tako, mislio sam si, zašto onda imam u svojoj glavi 

toliko loših misli i konstrukcija za koje prije ili kasnije znam i osjetim da nisu 

moje, da ih ne želim!? 

Pa kao da mi nekad taj zli i njegovi ''čitaju'' misli!  

Malo po malo, Gospodin mi je dao spoznaje kako se to događa, bar se nadam 

i vjerujem da su ove spoznaje po Gospodinu. 

Zli i njegovi zli duhovi ne mogu ''ući'' u moje misli, i osjećaje, koji su po meni 

nastali. Po meni, kao čovjeku stvorenom od Gospodina Boga, sa slobodnom 

voljom. 

Ali, zli i njegovi  zli duhovi imaju jedan drugi pristup, drugu od Gospodina 

Boga dopuštenu sposobnost kao duhovi. Oni mogu u naše misli i naša srca 

''usađivati'', ''ubacivati'' druge misli i osjećaje. To tada nisu naše misli i 

osjećaji. To su misli i osjećaji koje nam ''usađuju'' zli i njegovi zli duhovi, 

polako i sigurno, i obazrivo, jer su nas prije toga dobro ''snimili'', tako da sam 

početak toga ''usađivanja'' i ne primijetimo. Tada, na početku, to nam izgleda 

kao da mi to tako mislimo i osjećamo. 
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Kada je ta prva faza uspješno prošla, i mi nismo reagirali da te negativne misli 

i osjećaje o sebi i drugima odbacimo i odbijemo od sebe, tada dolazi druga 

faza u kojoj se onda sve te loše misli i osjećaji pojačavaju. Tada smo već i mi 

dobrovoljno uključeni jer imamo osjećaj da su to naše misli i naši osjećaji. A 

nisu … 

Jer čim osjetimo ili pomislimo prema nekoj osobi, ili u nekoj situaciji, srditost, 

osuđivanje, mržnju, zavist, itd., tada to nisu naši osjećaji, potekli od nas kao 

od Boga stvorenog stvorenja, koje želi živjeti u Njegovom Božjem Kraljevstvu, 

tada to nisu osjećaji i misli po Gospodinu Bogu u kojeg vjerujemo, tada nam 

je to čisti i jasan znak da u našem životu djeluje i želi djelovati zli i njegovi zli 

duhovi. Tada nastupaju teške kušnje za našu dušu i naše tijelo. 

Ako smo odabrali Gospodina Boga i ako vjerujemo u Njegove zapovijedi i 

želimo po njima živjeti, ako se borimo protiv svojih grijeha, kušnje će nakon 

nekog vremena prestati kao da ih nikad nije ni bilo. I mi ćemo se sami sebi 

čuditi kako smo samo to tako mogli misliti, kako smo se samo tako mogli 

ponašati. Kao da to nismo bili mi. 

I nismo. U nama i po nama je želio djelovati zli i njegovi zli duhovi. 

Rekao sam toj dragoj osobi da joj to sve govorim na temelju onoga što sam i 

sam prošao i što još uvijek i često prolazim. A nakon prijeđenih kušnji, zli i 

njegovi pokušaju, još jednom ili više puta, na isti način ponoviti djelovanje. 

Kada vide da sam ih tu pobijedio, da više na te načine ne padam u grijehe, da 

ih lako odbijam od sebe i u mislima i u srcu, tada u tim trenucima nestaju iz 

mojih misli i moga srca sve one njihove loše misli i osjećaji, kao da tu nikad 

nisu ni bili. 

No, nisu oni nikud daleko otišli. Tu su oni. Kraj mene, kraj nas. Nastavljaju nas 

i dalje proučavati i snimati, da vide gdje bi sada mogli biti najslabiji, do onog 

trenutka kada im opet Gospodin Bog ne dozvoli da nas kušaju ili kada ih mi 

pozovemo u svoj život svojim grješnim odlukama. 
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No, kroz ''vatru'' tih kušnji svi smo mi samo još bliže Kraljevstvu Božjem. 

Ove spoznaje o djelovanju zloga dio su moje vjere, i želim ih posvjedočiti 

svakome za koga osjetim da želi iskreno vjerovati u Gospodina Boga. Da si 

možda i netko drugi pronađe neke odgovore za situacije koje mu se događaju 

u njegovom životu. 

I želim samo, i nadam se, da si to posvijestimo, da tu oko nas postoji i djeluje 

zli i njegovi zli duhovi.  

A oni su tu, oko vas, i sada dok ovo čitate, i nastojat će vam usaditi barem 

jednu malu misao da je sve ovo laž, da ja izmišljam, da je to pretjerano, da je 

samo dio svega toga istina, itd.  

Tu su oni, tu su. Često u mojem životu, a i u životima drugih dragih ljudi oko 

mene, rade velike nemire i nerede koje ja prepoznajem a njima ne mogu 

pomoći jer ne žele, ili teško to prihvaćaju, da su zli duhovi tu i da djeluju.  

Jer, samo svatko od nas, za sebe, može odlučiti u što će vjerovati. 

Ili u Gospodina Boga i u postojanje zloga i njegovih palih anđela i njihovo 

stalno djelovanje i pravljenje nereda i nemira u našim životima.  

Ili u to da Bog postoji ali zli duhovi ne postoje. 

Tu su oni. Sigurno. A pošto smo ljudi slabi, preslabi da se sami borimo sa 

njima, moramo se stalno moliti Gospodinu Bogu da nas ne ostavi same, da 

nas ojača svoji Svetim Duhom u toj borbi.  

Bez Njega i Njegove pomoći zli bi nas zgazio i pretvorio u prah i pepeo. 
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GOSPODIN  NAS  ŽELI  SLOBODNE 

 

Vrlo često sam znao naići na pitanje o tome kako se ''otvoriti'' Gospodinu 

Bogu, kako Ga staviti na prvo mjesto u svojem životu, kako Mu svoj život dati 

na upravljanje. 

Sve to se nikada ne događa u jednom danom trenutku, po jednoj donesenoj 

odluci. Sve to ima svoj početak, ima svoj slijed povezanih događaja. Nema 

preskakanja. Kod Božje volje i njezinog svakodnevnog vršenja sve ima svoj 

tijek. Naši životi su upravo jedan takav slijed događaja po kojima se vrši Božja 

volja za nas i ljude oko nas. A zli je pravi majstor kako da nas zavede i odvrati 

od tog puta … 

Kroz svoje obraćenje, pa i u životu prije toga, ja sam se trudio i, s više ili 

manje uspjeha, prije ili kasnije, uspio prepoznavati kakav je Božji plan za moj 

život, za moje obraćenje, za učvršćivanje u vjeri sve do ovih trenutaka kada 

ovo pišem. I to pokušavam stalno činiti. 

U zadnje vrijeme su mi nekoliko puta pažnju zaokupili suptilni, lukavi načini 

kako zli i njegovi odvlače našu pažnju i koncentraciju od toga da Gospodinu 

Bogu predamo u cijelosti svoj život na upravljanje. Radi se o malim i, ''na 

oko'', beznačajnim ponašanjima, ali koja imaju duboko djelovanje, svako za 

sebe, a pogotovo sva zajedno, kao dio našeg života. Sve one koje ću ovdje 

nabrojati prošao sam i osobno. 

Jasno, ono prvo što nas odvaja od Gospodina Boga su naši grijesi koje činimo 

prema Njemu i braći ljudima oko nas. No, oni su svi dosta javno propagirani, 

učili smo o njima na vjeronaucima, čak čitamo o njima u novinama, itd. Kako 

mi je rekao jedan dragi svećenik prilikom ispovijedi; dok smo ovdje na zemlji, 

stalno ćemo činiti grijehe. Ali, moramo se protiv njih boriti. I tu nemam što za 

dodati. 
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Borio sam se ja sa kletvama koje sam u jednom dijelu životu jako koristio u 

svakodnevnom životu. Kad se samo sada toga sjetim  …  strašno  … 

Borio sam se ja i sa odlascima na nedjeljne mise. Godinama  … 

Borio sam se ja sa ovisnošću o alkoholu, kocki  … 

Borio sam se ja i sa svojom ohološću, taštinom, sebičnošću, ogovaranjem,  

osuđivanjem  … 

Svi oni koji se deklariraju kao katolici znaju, ili bi trebali znati, za sve ove 

grijehe. Tek kad sam na tom ''polju'' postigao neke rezultate, Gospodin mi je 

dao dalje za spoznati nove, suptilnije, grijehe koji su zarobljavali moju dušu i 

odvajali me od Gospodina ili me sprječavali da Mu se otvorim i do kraja Ga 

spoznam. 

Jedne od takvih stvari koje sam prošao, bila su npr. razna gatanja. Na karte, iz 

popijene šalice kave, iz dlana …  Znao sam se s tim snalaziti, vidio sam druge 

kako to rade, pa sam onda i ja, iz čiste zabave i zezancije, počeo to ponekad 

činiti. Sebi i drugima. Malo pomalo, znao sam se ''uhvatiti'' kako sam kroz to 

stvarno htio saznati  kako će i što se dogoditi, meni i drugima. Ako je bilo 

dobro, nekako sam bio radosniji i to očekivao. Ako je bilo što slabije, nastojao 

sam na to ne obraćati pažnju ali me ipak kopkalo to i mučilo. Srećom, to su 

bili prolazni trenuci u mojem životu ali sada vidim i znam da su i oni, povezani 

s drugim sličnim stvarima i onim gornjim grijesima, upravo bili razlog mojeg 

grješnog života koji me skoro doveo do osobne propasti. 

Tu svakako mogu ubrojiti i čitanje i traženje odgovora u raznim horoskopima, 

zvijezdama i slično. To me dugo držalo. Koliko često sam znao otvoriti neke 

novine samo da bi pročitao horoskop za bika. I dnevni, i tjedni, i godišnji, i 

višegodišnji. I što je najgore, vjerovao sam u to. Strašno  … Čak i u toku 

obraćenja sam to tražio sve dok mi se Gospodin nije smilovao i dao mi 

spoznaje o tome koliko mi to smeta da Njega ''pustim'' u svoj život na velika 

vrata. 
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Hodanje u kladionicu, kupovanje lutrijskih srećki, kartanje za novac i slične 

igre na sreću držale su me skoro cijeli život. Istina, mogao bih čak i reći da 

sam u svemu tome u nekom novčanom plusu, ali sam u svemu tome skoro 

izgubio sebe, pa i obitelj. Može to biti igra na sitne novce, jedna kolona 

brojeva za Loto, jedna mala srećka ili jedna kartica Binga. Ne radi se tu o 

novcu. Radi se o tome da se očekuje neka sreća, neki novac bez muke, nešto 

što će nam u jedno  trenutku riješiti sve probleme. A nakon toga više nećemo 

trebati ni Gospodina Boga. Što će nam!? Pa novac će sve riješiti. S druge 

strane, svakodnevno razmišljanje o tome, kao razbibriga, odvlači čovjeka od 

stvarnosti. A tu onda nema Gospodina Boga. 

Ili, koliko sam samo dijeta prošao … Što će mi tu Gospodin Bog i Njegove 

zapovijedi o umjerenosti u jelu i piću, ja ću se držati ove ili one dijete i bit ću 

mršav kako to određuju norme o idealnoj težini koje je netko izmislio. A onda, 

kako da razmišljam o Gospodinu Bogu kada se moram pridržavati ove i one 

prehrane i namirnica, ovih i onih fizičkih aktivnosti, ovih i onih rokova kada 

što i kako činiti!?  

I mislio sam da ću tada biti slobodan. A bio sam rob i ovisnik o svom izgledu. 

Nisam se mogao prihvatiti takvim kakav sam bio. Normalno da onda tu onda 

nije bilo ni mjesta za Gospodina. Jer onaj koji prihvaća Gospodina, prihvaća 

nakon toga i sebe takvim kakvim ga je Gospodin Bog stvorio. 

Koliko li samo glume i laganja i skrivanja u našim ponašanjima, u našim 

uljepšavanjima, u našoj odjeći i obući! Sve to nismo mi, takvi kakvima nas je 

Gospodin Bog davno osmislio i stvorio.  

Ne, to smo mi iskrivljeni, izvitopereni, nagriženi, izranjavani iznutra i izvana. 

Tu Gospodin Bog onda nema što tražiti. On nas ne može razumjeti kada mu 

se takvi molimo za svoje potrebe. 

On je nama odredio i životni put, i izgled, i darove koje ćemo dobiti u većem i 

manjem obimu i ljude koji će biti dio našeg životnog puta. Da nam sve bude 

dobro. 
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I Svoje  Kraljevstvo gdje ćemo, kada takvi završimo svoj životni put na zemlji, 

nastaviti vječno i radosno živjeti. Mi smo samo trebali to sve tako prihvatiti. 

Njega, kao jedinog Boga, i sebe takvima kakvi smo, i druge oko sebe takvima 

kakvi su oni. I u svemu tražiti Božju volju za svoj život. 

Igre na sreću to nisu.  

Gatanje, proricanje budućnosti, horoskopi to nisu.  

Dijete, promjene fizičkog izgleda, skrivanje tog izgleda to nije.  

Skrivanje iza materijalnih stvari  to nije. 

Nadalje, jedan dobar dio života sam mislio da je vrlo važno znati razne 

informacije iz svakodnevnog života. Čitao sam svakodnevno novine, razne 

publikacije, razmjenjivao informacije s drugima. I nikad se nisam mogao 

maknuti dalje od početka. Jer, kad sam ja nešto saznao, već se dogodilo nešto 

drugo. Stalno sam bio napet da nešto ne propustim. 

Nakon obraćenja, od kada sam Gospodina pustio u svoj život i stavio Ga na 

prvo mjesto,  sve to ne radim. I imam osjećaj kao da sve znam. Jer uvijek ono 

što mi treba da znam u mojem svakodnevnom životu dadnem mi Gospodin 

spoznati onako kako je to za mene najbolje, usmjeri me gdje da to tražim. 

Uvijek i na vrijeme pronađem sve informacije koje mi trebaju za svakodnevni 

život.  

Shvatio sam da mi je postalo jedino važno, stalno se pitati, što je Božja volja u 

svakom pojedinom trenutku mojeg života, u problemu koji mi dođe, bilo 

privatno bilo na poslu. 

Konačno sam potpuno slobodan. Jer me Gospodin ne želi za roba. On upravlja 

mojim životom ali me On želi slobodnog. Jer me beskrajno ljubi. Sve bi bilo 

puno jednostavnije da sam cijeli život slušao Gospodina Boga i Njegove 

zapovijedi.   
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A nisam, ni ja ni mnogi drugi. Činili smo grijehe i preko njih smo u svoje živote 

pozvali zloga i njegove zle duhove. A on nam je stalno nudio nove, ''na oko'' 

bolje mogućnosti. Mogućnosti koje su nas odvodile od Gospodina Boga. 

Koliko se samo mi ljudi vežemo za materijalne stvari! Za njihovu ljepotu, 

funkcionalnost, grandioznost  …  

Ili, koliko se znamo vezati za neke rituale. Gdje ćemo sjediti kad pijemo kavu, 

kad dođemo u crkvu, koju marku vozila, odjeće, obuće i drugih stvari ćemo 

kupiti i koristiti… 

Strašna ovisnost  … i po svemu tome nismo slobodni. A htjeli bi Gospodina 

Boga u svojem životu. 

A kako ćemo Ga odabrati i pustiti u svoj život kada nismo slobodni u svojoj 

volji nego ovisni o svemu i svačemu!? Kada su naši pozivi prazni i licemjerni. 

Jer nam je ta volja i njezina sloboda upravo ograničena sa svim tim silnim 

stvarima i situacijama koje sam nabrojao. A koliko ih još ima kojih se nisam 

sjetio iz svojeg života… npr. navezanost na osobe … 

Gospodin nas želi slobodne. A mi smo dali vezati i navezati. 

Zli i njegovi zli duhovi nas upravo tako, svakodnevno ''vežu'', da mi toga 

nismo ni svjesni. Onda više nemamo slobodnu volju koju nam je Gospodin 

Bog dao. I zato Ga ne možemo slobodno i svojevoljno pozvati i pustiti u svoj 

život. Srce i duša su nam ugušeni i sakriveni, oči i uši zatvorene,  usta  

zalijepljena, ruke i noge svezane sa svime onim što sam nabrojio. 

Samo slobodan čovjek može imati slobodnu volju.  

Razmislimo o svemu tome što nas čini robovima u našim životima. 

Razmislimo o svemu onome zbog čega se ne osjećamo slobodnim.  
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Pa se onda pomolio Gospodinu i zamolimo Ga da nam pomogne da se toga 

svega oslobodimo kako bi Ga slobodno i istinito pozvali da nam upravlja 

našim životima. Da konačno dobijemo mir i radost svakodnevnog života. 

Nije to teško. Gospodin će pomoći. Samo čeka naš poziv iz iskrenog srca. Ne 

sa ''figom u džepu''. Ne tako, nego iskreno i ponizno.  I boriti se protiv svojih 

grijeha. Je će nas zli i njegovi zli duhovi sigurno pokušati u tome spriječiti.  

No, već unaprijed se zna tko će na kraju biti pobjednik.  

To znamo i vi i ja i zli … 
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 JER  DUŠA  JE  BESMRTNA 

 

Mnogi ljudi ne vole razgovarati o zlome i njegovima. To ih plaši. Jednom mi je 

jedna draga sestra u vjeri, obraćenica u duhovnom rastu, rekla, kada smo 

razgovarali o knjigama koje bih joj mogao dati za čitanje, da neka joj ne 

donesem one o djelovanju zla, egzorcizmima i slično jer to ne bi baš sada 

mogla čitati. 

Da, možemo mi zatvarati oči, možemo mi okretati glave, možemo se mi 

duhovno ''sakrivati''… Ali zli i njegovi zli duhovi su tu, oko nas, u svakom 

trenutku naših života. I djeluju.  Ograničeni samo Božjim dopuštenjem za 

djelovanjem u životu svakog od nas. Da te granice nema, oni bi nas odmah 

sve uništili. I ima ih … ne može im se znati broj. 

Jer u Bibliji piše da je sa neba istjerana i zbačena trećina tog duhovnog svijeta. 

A ako je dobrih anđela i drugog dobrog duhovnog svijeta  toliko da im se ni 

broja ne zna, onda je pripadnika zloga duhovnog svijeta bilo na pola manje. 

I tu su. Na zemlji. Među nama. Sa nama. Tu su, zbačeni s neba. 

I mrze nas. Mrze nas ljude jer nas Bog voli. Njihov i naš stvoritelj nas voli i 

čeka nas u svojem  Kraljevstvu. A zloga i njegove zle duhove je zbacio. 

Zauvijek. U pakao.  

Sami su tako izabrali. Zauvijek. 

Razmišljajući o tome kako taj zli i njegovi zli duhovi djeluju u mojem životu i 

životima ljudi oko mene, uvidio sam da ima raznih situacija. Negdje je strašno 

loše, strašne patnje, na razne načine. A drugdje ima i patnje i tuge i problema, 

ali je sve to nekako ''pod kontrolom''. 
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Zato se stalno mučim sa pitanjem koliko zapravo zli i njegovi zli duhovi djeluju 

po svojoj slobodnoj volji a koliko su zapravo ograničeni Božjom voljom za 

djelovanje u životima svakog od nas. 

Do sada mi se nekako nametnuo odgovor da se tu zapravo i radi o dvojnom 

načinu djelovanju zloga i  njegovih u našim životima. Da te načine 

određujemo mi ljudi, svojom slobodnom voljom. 

Mi se opredjeljujemo između Gospodina Boga i zloga. Mi određujemo kome 

ćemo predati svoj život na upravljanje. Mi određujemo u koga i što ćemo 

vjerovati. 

Mi određujemo kako ćemo živjeti i po kojim zapovijedima. Da li ćemo živjeti 

po istini, u miru i radosti, u opraštanju, prihvaćanju, u poniznosti  … Ili, u 

lažima, nemirima, nezadovoljstvima, srdžbama, mržnjama, osuđivanjima, 

ogovaranjima  … 

Mi utječemo na svrhu i smisao svojeg života. Da li će to biti vjera u trojedinog  

Boga i sve što uz to ide. Ili, vjera zloga i preko njega u novac, materijalne 

stvari, čast, vlast i sve što uz to ide. 

Kada samo malo pogledamo ovo što sam nabrojao, što je samo dio svega što 

čini naš život, kada svoj život i živote drugih ljudi oko sebe ''propustimo'' kroz 

rešeto ovih naših gornjih opredjeljenja, znat ćemo koliko smo mi i drugi oko 

nas odabrali Gospodina Boga a koliko zloga. No, to moramo učiniti iskreno, 

iskreno prema sebi. 

Kada sam sve to tako u sebi posvjestio, shvatim da zli i njegovi zli duhovi 

djeluju bez ikakvih  Božjih ograničenja tamo gdje se netko svjesno opredijelio 

za zloga i njegove, protiv Gospodina Boga i svega što On predstavlja. Tu 

Gospodin Bog  nema što braniti ili ograničavati. Dao nam je slobodnu volju da 

biramo. I mi smo izabrali. 
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Jedino ograničenje u svemu tome je Božji plan stvaranja svega. Njega cijeloga 

zna samo Bog Otac. Zli i njegovi zli duhovi ga znaju samo u toliko koliko im je 

sam Gospodin Bog dao za spoznati. 

U tom Božjem planu je određeno tko će se spasiti za vječni život a tko neće. 

Po mojim dosadašnjim duhovnim spoznajama to je jedino ograničenje. Čak ni 

Božji Sin, Gospodin Isus Krist, ne zna cijeli plan Božjeg  stvaranja. I On je od 

Oca dobio spoznaje samo o onima koje će spasiti. Onima koje je dobio da ih 

ne izgubi. One koje je Svojim dolaskom među nas ljude, životom, 

naviještanjem Kraljevstva Božjeg, mukom, smrću i uskrsnućem, spasio. 

Mislim da zli i njegovi zli duhovi to sigurno ne znaju. To, tko će se spasiti a tko 

se neće u toku naših zemaljskih života. Zbog toga oni djeluju na sve nas, 

svugdje gdje stignu a pogotovo tamo gdje ih mi ljudi pozovemo. Svojim 

odlukama i životom po  njima. 

No, Gospodin Bog, bez obzira na naše odluke, tokom cijelog našeg 

ovozemaljskog života, daje nam priliku za obraćenje, priliku da promijenimo 

svoje odluke koje nas vode u propast. I u mojem životu stvarno je tako bilo. 

Rođenje, krštenje i oprost od istočnog grijeha. 

Djetinjstvo i mladost gdje sam postao svjestan svojih odabira i odluka. Sve 

više i više sam mogao odlučivati i živjeti po svojim odlukama. Jer kada sam bio 

dječak, baka, svećenici, roditelji  i drugi su me tjerali na mise i vjeronauk radi  

dobivanja Svete pričesti i Svete potvrde. Tu sam se najčešće ponašao kao da 

moram ići. 

No, kada sam to obavio, kada su me počeli manje tjerati, ja sam mogao 

donositi svoje odluke. I odabrao sam sve ono što nije imalo nikakve veze s 

Gospodinom  Bogom i Njegovom crkvom. 
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Odabrao sam laž, muljanje, snalaženje, kletve, materijalne stvari, uspjeh i 

čast, vlast, i da budem netko i nešto. Zlome nije bilo teško tada djelovati u 

mojem životu. Ja sam ga pozvao. Prešutno. Svojim grijesima. 

Sve mi je to davao, ali mi je za protuuslugu uzimao moju dušu. Koja ga je 

jedino interesirala. Jer duša je besmrtna. Nju je želio da pripadne njemu, pod 

njegovu kontrolu. Nju, koju sam dobio od Gospodina Boga. 

Rezultat toga najprije je bio dobivanje svega toga što sam želio. A nakon toga 

uništavanje svega toga. I uništavanje svega onoga što mi je nešto značilo u 

životu. 

Uništavanje odnosa sa suprugom i crkvenog braka. Uništavanje odnosa s 

djecom i roditeljima. Uništavanje mojeg zdravlja. Uništavanje materijalnih 

stvari, časti i vlasti.  

Do sada, sve što mi je zli na navedene načine dao, uzeo je i natrag. 

No, nije me uspio do kraja uništiti. Izgleda da to nije bio Božji plan za moj 

život, barem ne do ovih trenutaka. ''Pao'' sam ''na  zemlju'', rasturen psihički i 

fizički. A Gospodin mi je po tko zna koji put ponudio Svoju ruku. U tim, 

najtežim trenucima u mojem životu donio sam novu odluku, glasno izrečenu i 

osviještenu, da biram Gospodina Boga i život po Njemu. 

Tako je počelo moje obraćenje. I traje do danas. Obraćenje je put a ne 

trenutak. Jer uz njega ide i rast u vjeri i učvršćivanje u njoj. Nove i nove 

spoznaje od Gospodina Boga. Prepoznavanje i vršenje Božje volje za svoj 

život. To je put … 

Zli je uzeo svoje. Ali, nije uspio ništa razoriti niti uništiti što je bilo po 

Gospodinu Bogu. 

Ni brak, ni odnose s djecom i roditeljima. Ni duhovno ni fizičko zdravlje. Ni 

materijalne stvari ni sve drugo što mi je bilo potrebno za svakodnevni  život. 

Ništa od toga.   
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Uzeo je samo ono što je bilo suvišno i što mi je on dao. Lažnu čast i vlast i 

višak materijalnih stvari. No, i takvi, kao sada ja, koji su iskreno i potpunosti 

odabrali život u vjeri u Gospodina Boga i sve što uz to ide, moraju trpjeti 

djelovanje zloga i njegovih. Dok smo tu na zemlji, u ovozemaljskom životu. Jer 

zli nikad ne odustaje. 

Ali, u svemu tome, zli i njegovi zli duhovi su potpuno ograničeni u svojem 

djelovanju. Djeluju samo toliko koliko im Gospodin Bog dopusti kako bi mogli 

rasti u svojoj vjeri, u duhovnim spoznajama, u dobrovoljnoj borbi protiv 

grijeha koju smo odabrali. 

Jer to je put u Kraljevstvo Božje. To je tada naš put. A zli i njegovi zli duhovi su 

tada samo tu da kroz borbe protiv njihovih kušnji mi dođemo u Kraljevstvo 

Božje, dobrovoljno i očišćeni od svojih grijeha. 

A zloga to toliko smeta, to toliko mrzi  …  

Tu je on. Tu su i njegovi zli duhovi. Tu oko nas. Vrlo lako ćete prepoznati 

njihovo djelovanje. Samo ako ste se odlučili za Gospodina Boga i sve što ide 

uz Njega. Jer oni koji su pod kontrolom zloga ne primjećuju njegovo 

djelovanje i ne vjeruju u njegovo postojanje. Njihove duše idu u propast pa 

kako god im sada dobro išlo u životu. 

Ne morate se sada plašiti zloga i njegovih zlih duhova. Ne mogu vam ništa. 

Samo koliko to Gospodin  Bog dozvoli. To nije nikad više nego možemo 

izdržati. I to je uvijek za naše dobro. Da se učvrstimo u svojoj vjeri i duhovnost 

kako bi spremni došli u Kraljevstvo Božje. 

No, zloga se moraju plašiti oni koji se nisu opredijelili za Gospodina Boga. Ili, 

koji su riječima i opredijeljeni, kao ''ja  vjerujem'', a žive potpuno drugačije. Ti 

ga se moraju plašiti. A niti ne znaju i ne vjeruju da postoji… 

Oni imaju raznih strahova i u svakodnevnom životu. Strahova od smrti, od 

starosti, od bolesti, od neimaštine, od samoće , od gubitka najbližih  … A to je 
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onda otvoreno mjesto i stanje gdje zli i njegovi zli duhovi mogu djelovati kako 

hoće.  

Oni koji su mu to svojom nevjerom omogućili ni ne znaju što im se događa i 

koji su uzroci njihovog stanja. A kroz traženja tih odgovora na krivim 

mjestima, tonu i propadaju sve dublje i dublje. To se čak na njima, izvana, ne 

vidi. 

Ali, koliko su samo iznutra nesretni neki dragi ljudi koje znam i koji u sebi 

nose prazninu koja se u njima sve više i više pojačava, kako im se bliži kraj 

ovozemaljskog života!  Jer oni vjeruju da iza ovoga više ničeg nema.  

Kako je to strašno! Strašna posljedica djelovanja zloga. 

Nemojmo mu to dopustiti u svojem životu. 

Vjerujmo iskreno i postojano u Gospodina Boga i čuvajmo svoju besmrtnu 

dušu za Njega i vječni život u Njegovom Kraljevstvu. 
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POSLIJE  GOSPODINA  BOGA,  BRAK  I  OBITELJ  ZLI  MRZI  IZNAD  SVEGA 

 

Ponekad znam voditi žestoke duhovne borbe sa zlim i njegovim zlim 

duhovima koji me na razne načine pokušavaju dovesti do stanja da učinim 

neki grijeh. U stanje srditosti, osuđivanja, malodušnost. To su stanja u kojima 

mi ljudi nismo svoji nego onda on vlada nad nama. 

Kada postanem svjestan što se događa, odlučim se boriti protiv tih stanja 

nekih duhovnim oruđima. Molitva, čitanje Biblije. Ali najčešće odlučim otići u 

našu župnu crkvu, na misu, nešto ranije, čim se crkva otvori. Na molitvu, 

''razgovor'' s Gospodinom, duhovno promišljanje  … 

Ponekad mi je samo dosta da tamo vidim dragu braću i sestre u vjeri, svi u 

sličnim kušnjama i životnim problemima, kako radosno i s punim pouzdanjem 

slave Gospodina Boga. I vrati mi se mir i radost u srce i dušu. 

Kad sam živio u nevjeri, bez Gospodina Boga, sva ta moja stanja bi završavala 

svađom sa meni najdražim osobama, sa danima u šutnji, bez riječi, mojim 

nemirom i nezadovoljstvom, povrijeđenošću tih dragih osoba oko mene. 

Mnogo je takvih događaja bilo a ja nisam znao zašto se to događa. Ili sam, 

najčešće, sve krivo shvatio i sebi protumačio što se dogodilo. Osjećao sam s 

jadno i izmrcvareno. 

No,od kada sam izabrao Gospodina Isusa da upravlja mojim životom, sve ima 

smisla. On nikad ne  dopušta da ''padnem'' na zemlju do kraja ''zgažen''. 

Uvijek mi dadne pomoć za kakvu On sigurno zna da mi treba u tom trenutku 

mojeg života. Na način koji će biti najbolji za mene. 

Nekad je to neki čovjek. Nekad je to neka situacija. Nekad je to neka pjesma, 

propovijed, molitva. A nekad su to spoznaje o Njegovoj stvarnoj prisutnosti u 

događajima oko mene. 
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I upravo je nevjerojatno kako zli i njegovi zli duhovi znaju djelovati na naše 

misli! 

U tim trenucima misli koje nam oni usađuju izgledaju nam kao naše misli. 

Izgledaju nam kao logičan slijed problema u kojem se nalazimo. Ništa, 

pogotovo onima koji nemaju vjere u Gospodina Boga, ne upućuje na to da bi 

to zapravo bilo djelovanje nekih drugih, zlih, duhovnih sila. Jednostavno ne 

vjeruju u to. 

Srce i duša, misli i osjećaji, toliko se ''napune'' tim lošim osjećajima da naše 

pozitivne misli, uopće ne mogu doći do izražaja. Kao da to više nismo mi nego 

netko drugi upravlja s nama. 

Svjesni smo toga ali kao da se to događa nekom dugom a ne nama. I poslije, 

kada prođe taj napad ili ga mi odbijemo svojim duhovnim oruđima, sve nam 

ponovno postane bistro i jasno.  

Pa nam jednostavno nije jasno kako smo mogli tako misliti i razmišljati! Jer 

sve one odluke o kojima smo tada razmišljali bile su protivne Božjim 

zapovijedima, bile su protivne svemu onome za što smo do tog trenutka 

mislili da čvrsto vjerujemo. Kao da se to sve nije odnosilo na nas nego na 

nekog drugog. 

Tako djeluje zli i njegovi zli duhovi. 

Tako ga se može prepoznati kada nas nastoji ''savjetovati'' da učinimo nešto 

loše, što nam se čak i u tim trenucima čini logičnim. I vrlo lako možemo 

prepoznati te njegove savjete i djelovanje. 

Sve je usmjereno na to da se prekrše Božje zapovijedi, da se laže, krade, 

ogovara, da se nekoga povrijedi s opravdanjem da smo i mi od njega 

povrijeđeni  …  

Ili, na primjer, poslije Gospodina Boga, brak i obitelj zli mrzi iznad svega. Jer je 

nad njima Božji blagoslov.  
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Jer je obitelj Božja crkva u malom.  

Jer je i Gospodin Isus došao među nas preko obitelji. 

Zato sve što nam zli želi usaditi u nas protiv toga, što nas usmjeruje da to 

rušimo radi ispunjavanja nekih svojih prolaznih potreba, nije po Božjem.  

Ne možemo rušiti brak i obitelj, ili pristati da se to sruši, i govoriti da 

vjerujemo u Gospodina Boga. 

Zli nas tada hoće uvjeriti da je to sve za naše dobro, da će Gospodin Bog to 

razumjeti. To je oholost zloga na djelu, koju hoće prenijeti i na ljude. ''Ja pa 

ja.''  

A ako sve činimo po svome, radi sebe i svojih potreba, ako nismo spremni 

trpjeti za te vrijednosti,  tada našim životom ne upravlja Gospodin Bog nego 

zli i njegovi zli duhovi. 

Bez Gospodina Boga smo preslabi u toj borbi. Zli je duh i u svemu je puno jači 

od nas. A jedini mu je zadatak i smisao njegovog sadašnjeg postojanja, što je 

sam odabrao, da uništi nas ljude. Na svaki način koji uspije smisliti. 

Radi toga mi je potpuno jasno koliko je brakova i obitelji propalo samo radi 

toga jer u tim trenucima kušnji na pomoć tim bračnim partnerima nije bilo 

Gospodina Boga. Nisu Ga pozvali u pomoć nego su sami donosili odluke a 

takvi su jednostavno bili preslabi. 

Nisu prepoznali svojeg neprijatelja i nisu znali koje oružje trebaju upotrijebiti. 

Kada se pojave nemiri, nezadovoljstva, srditosti, osuđivanja i druga stanja za 

koja znam da ih izaziva zli a ne moj preljubljeni Gospodin Bog, tada znam da 

od Njega moram tražiti pomoć i da se moram boriti protiv tih stanja sa 

oruđima koje mi je On ostavio. 
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Odlazak na svetu misu, ispovijed, pričest, molitva, čitanje Biblije, duhovna 

pjesma … 

Onda se u moje srce ponovno vraćaju mir i radost.  

Zli bježi a Gospodin ostaje. 
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DUHOVNI  NAPADI  ZLOGA  MIJENJALI  SU  MOJU  SVIJEST 

 

Najčešće i najjače djelovanje zloga i njegovih zlih duhova usmjereno je 

zapravo k tome da nas dovedu u stanje da mi ljudi sami, svojom slobodnom 

voljom, donesemo odluke da ćemo učiniti neki grijeh, da ćemo svjesno na taj 

način povrijediti našeg Stvoritelja i Spasitelja, zapravo time negirati Njegovo 

postojanje i širom otvoriti vrata daljnjem djelovanju zloga u našim životima. A 

to najčešće činimo povrjeđujući sebe i druge drage ljude oko sebe. 

Zli i njegovi zli duhovi žele uništiti ono što nam je Gospodin jedino dao kao 

naše, ljudsko, na što On kao naš Stvoritelj ne želi utjecati. 

Našu slobodnu volju. 

To sam shvatio po mnogobrojnim svojim kušnjama. U mnogima od njih bio 

sam jednostavno ''bombardiran'' od zloga i njegovih. Nastojali su mi ''usadi'' 

takve misli koje su mi na početku izgledale kao moje, kao normalne i logične, 

kao nešto što ide meni u korist, što drugačije ne može biti. 

To je bio toliki ''duhovni pritisak'' da su sve te misli bile kao moje. Istina, nešto 

duboko u meni je ''zvonilo'' da to nije po Božjim zapovijedima, da to nije u 

skladu s onim u što vjerujem, ali sam se osjećao kao u magli. U tim trenucima 

nisam mogao čisto i jasno sve vidjeti i osjetiti. 

Nije mi se pokazao zli ili neki od njegovih demona, nisu me fizički napastovali. 

Čak mislim da je vrlo rijetko kada se tako nešto nekome dogodi. No, ovo 

duhovno ''bombardiranje'' bilo je puno teže. Jer je  mijenjalo moju svijest, 

moju slobodnu volju. 

Zato nije ni čudno da je jednom zli, kod jednog egzorcizma, priznao 

svećeniku, koji je vodio molitve egzorcizma, da je njegov najveći uspjeh kada 

uspije nagovoriti čovjeka da se ubije, da digne ruku na sebe, da izvrši 

samoubojstvo.  
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To je upravo krajnji rezultat njegovog napastovanja, kada čovjekova volja više 

nije čovjekova nego je od zloga. Kada si sam oduzima život, svoje zemaljsko 

postojanje, negirajući time vlast i postojanje Gospodina Boga.  

Jer je čovjek time zauzeo mjesto gospodara života i smrti što je samo Božje,  

trojedinoga Boga, Oca, Sina i Duha  Svetog. 

Ako ponekad imate takve misli, znajte da to nisu vaše misli, da su one samo 

rezultat vaše trenutne nevjere, trenutnih slabosti. 

Sjetite se ovog teksta. Povjerujte ovome o čemu ja svjedočim i postanite 

svjesni da vas pokušavaju napastovati, usaditi vam svoje zle i uništavajuće 

misli, naši najveći neprijatelji, najveći neprijatelj svih ljudi, zli i njegovi zli 

duhovi. 

Pozovite Gospodina Boga, Djevicu Mariju i svete anđele u pomoć. I krenite u 

boj protiv njega. Otiđite na svetu misu, uzmite Bibliju u ruke. 

No, nemojte nikad podcijeniti neprijatelja. Nemojte misliti da vam se to 

slučajno događa. On je tu. I iskonski vas mrzi. 

Ali ako odaberete put koji sam gore opisao, put istine, vjere i ljubavi, ne može 

vam baš ništa. 

To je ono od čega bježi, gdje ne može ništa učiniti.   

Kada smo svoji i kada nam je Gospodin u srcu i u mislima. 

 

 

  

 



72 
 

 BUDIMO  KRISTOVI  BORCI  PROTIV  ZLOGA 

 

Kletve su jako oruđe od zloga preko koji nas oni i njegovi zli duhovi nastoje 

navesti da sagriješimo prema Gospodinu Bogu, direktnim proklinjanjem Njega 

i svega što je po Njemu …  

Jednom sam bio u našem poštanskom uredu. Morao sam nešto ispuniti pa 

sam otišao u jedan kut da mogu to u miru učiniti. Ubrzo je u ured ušao jedan 

čovjek, znam ga godinama ''iz viđenja''. Trebao je nešto podići, no, nešto se 

zakompliciralo pa je morao čekati. Znam da ga život nije mazio, živi u 

siromaštvu. Bio je i u zatvoru, ali ima obitelj i pokušava ju prehraniti. 

Čekajući, zapodjenuo je razgovor s radnicima u pošti. A svaka mu je druga 

riječ bila kletva ili prostota. 

Ja sam radio svoje i nisam obraćao pažnju na njega. No, u sebi sam molio 

Gospodina da ga blagoslovi i da se smiluje njemu i njegovoj obitelji po 

milosrđu Svojem i ljubavi Svojoj beskrajnoj. 

Dođe mi u misli, koliko su zapravo Gospodinu, i Njegovom dobrom 

duhovnom svijetu, potrebni naši blagoslovi i molitve. I to ne radi Gospodina i 

Njegovih. Ne, On je Bog i oni su Njegovi. On je sve i ništa Mu ne treba radi 

Njega samog. 

Sve te molitve koje možemo izreći i blagoslovi koje možemo zatražiti, u sebi i 

na glas, potrebni su radi nas i našeg spasenja. Jer njima, iskrenim i od srca, mi 

poništavamo moć i djelovanje kletvi i prostota koje se oko nas stvaraju i 

izriču. 

Time umanjujemo djelovanje zloga i njegovih zlih duhova na nas ljude i naše 

spasenje. Pomažemo jedni drugima na tom putu spasenja a da često toga 

nismo ni svjesni. A zlome ''trgamo'' iz njegovih pandži mnoge drage duše. Jer 

se zli upravo najviše ''hrani'' tim našim zlim riječima i djelima. 
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To mi je potvrdila i životna povijest jednog drugo čovjeka s kojim sam se 

češće susretao. Koji je, po mojim dubokim osjećajima, bio pod velikim 

utjecajem zloga, često napastovan ili, čak i opsjednut, zaposjednut od zloga ili 

nekog od njegovih. Moj duboki osjećaj, na temelju njegovog grješnog života i 

puno zla što ga je učinio u životu, da mu je već prodao svoju dušu. 

Gospodin mi je kroz vjeru i obraćenje dao i spoznaje kroz koje mogu 

prepoznati djelovanje zloga u ljudima preko njihovog ponašanja i u 

međusobnim odnosima. Prije sam sve to pripisivao ljudskom karakteru 

pojedinog čovjeka, slučajnostima, trenutnim slabostima  …  Da, ima i toga 

puno. Mi i naše ljudske osobine. 

No, vjera mi je dala i čvrstu vjeru u postojanje i djelovanje onog zloga i 

njegovih zlih duhova. Iz čitanja Biblije, i razne druge vjerske literature te 

raznih svjedočenja mnogih svetaca, svećenika i običnih ljudi, i u mnogim 

situacijama u kojima sam se i sam našao, naučio sam se prepoznati djelovanja 

zloga i njegovih zlih duhova u mojem svakodnevnom životu i životima onih 

koje mi Gospodin pošalje na moj životni put. 

Svi mi to djelovanje zloga možemo prepoznati. Samo trebamo čvrsto 

vjerovati da postoji, da su on i njegovi tu oko nas, i da ništa nije slučajno što 

se dogodi nama ili nekom drugom oko nas. 

I sve to gledati ''očima vjere''. 

Dakle, ja sam kod toga čovjeka prepoznao to teško napastovanje ili 

opsjednuće zlim. 

Izjasnio mi se da ne vjeruje u Boga. I naše teme nikad nisu bile vezane uz 

vjeru.Pa sam ga više upoznao kroz situacije koje su nam bile zajedničke.  

Dok sam ja uvijek gledao da ostvarim neki mir, dogovor, rješenje problema, 

on je uvijek gledao da stvori neki nemir, mržnju, ogovaranje, razna grješna 

stanja.  
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Tako mi je jednom rekao da on uživa u tome kada je neko nadmudrivanje, tko 

će koga zeznut, kada on uspije zeznuti onog drugog, kada je borba, svađa i 

sve k tome slično. 

To ga je ''hranilo''. U tome je uživao. Time se ''hrani'' zli i njegovi. U tome oni 

uživaju. Zato sam potpuno siguran da je taj čovjek opsjednut  zlim ili nekim od 

njegovih duhova. 

I zato, kad god sretnem tog čovjeka, izgovorim ''u sebi'', ili na glas, obilje 

silnih blagoslova i molitvi kako bi se zlo, koje širi oko sebe, smanjilo, kako se 

ne bi širilo. 

Zato su potrebni naši blagoslovi i molitve u svim situacijama koje nam se 

događaju u svakodnevnom životu sa ljudima koje nam Gospodin pošalje na 

naš životni put. 

Zli je tu oko nas i djeluje. 

I mi smo tu. I mi možemo djelovati. 

Molitvom i blagoslovima. Poniznošću i strpljivošću. 

Radošću i mirom. 

Budimo Kristovi borci. Za naše spasenje. 
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MOLITVE 

 

LITANIJE KRVI KRISTOVE 

 

Gospodine, smiluj se! 

Kriste, smiluj se! 

Gospodine, smiluj se! 

Kriste, čuj nas! 

Kriste, usliši nas! 

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se! 

Sine, otkupitelju svijeta, Bože... 

Duše Sveti, Bože... 

Sveto Trojstvo, jedan Bože,... 

 

Krvi Krista, jedinorođenoga sina vječnog Oca, spasi nas! 

Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,... 

Krvi Kristova, Novoga i vječnog Zavjeta,... 

Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,... 

Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,... 

Krvi Kristova, ispod trnove krune protekla,... 
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Krvi Kristova, na križu prolivena,... 

Krvi Kristova, cijeno našeg spasenja,... 

Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,.. 

Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i očišćenje duša,... 

Krvi Kristova, rijeko milosrđa,... 

Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,... 

Krvi Kristova, snago mučenika,... 

Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,... 

Krvi Kristova, koja rađaš djevice,... 

Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,... 

Krvi Kristova, okrepo umornih,... 

Krvi Kristova, u plaču utjeho,... 

Krvi Kristova, nado pokornika,... 

Krvi Kristova, utjeho umirućih,... 

Krvi Kristova, mire i milino srdaca,... 

Krvi Kristova, jamstvo vječnog života,... 

Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,... 

Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,... 

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine! 
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Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine! 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se! 

 

S: Otkupio si nas Gospodine, Krvlju svojom. 

N: I postadosmo kraljevstvo Boga našega. 

Pomolimo se! 

Oče, koji si po Krvi svoga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo 

svoga milosrđa, da bismo sjedinjeni s Isusom, posrednikom Novoga saveza, 

postizali plodove svog otkupljenja!  

Po Kristu, gospodinu našem, amen! 
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ZADNJA  STRANICA 

 

''Ne može se vjerovati u Boga Oca, Gospodina Isusa, Duha Svetoga, Djevicu 

Mariju, svece i blaženike,  Arkanđela  Mihaela, anđele čuvare i druge dobre 

anđele, duše u čistilištu, ako se istovremeno ne vjeruje u postojanje Sotone, 

Lucifera, đavla i drugih zlih duhova! 

Nemojmo ''zatvarati'' oči pred očitim djelovanjima zloga u našim i životima 

drugih ljudi oko sebe! 

Nemojmo mu tako dozvoljavati da bez ikakvih problema, jer mislimo da ga 

nema, djeluje i stvara nerede u našim životima! 

Nemojmo okretati  glavu od njegovih konkretnih djela! 

Naučimo se razlikovati što se lošega događa u našim i životima drugih oko nas 

radi naših djelovanja a što radi djelovanja zloga! 

Da bi to mogli, prvo i osnovno, moramo u to naučiti vjerovati!'' 
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