
„OBITELJ JE TEMELJ GOSPODINOVA 

PLANA I SVE SILE ZLA SMJERAJU DA JE 

UNIŠTE. PODRŽITE SVOJE OBITELJI I 

ZAŠTITITE IH OD NAPADA ZLOGA 

BOŽJOM PRISUTNOŠĆU.” (sv. Šarbel) 

 

21. dan, 17. ožujka 2020.  

 

Nakana:  

Molimo kako bismo svaki dan iznova stavljali na 

sebe punu opremu Božju, kako bismo mogli biti 

jaki u sili i snazi Njegove moći. 

 

Sveto pismo: 

“Jer, nama se nije boriti protiv čovjeka od krvi i 

mesa, nego protiv Poglavarstva, protiv Vlasti, 

protiv Vladara ovog mračnog svijeta; protiv zlih 

duhova koji borave u nebeskim prostorima. Zato 

obucite bojnu opremu Božju da se mognete 

oduprijeti u zli dan, sve svladati i ostati 

pobjednikom.“ (Ef 6, 12 - 13) 

 

Razmatranje:  

Slika „borbe“ često se koristi u opisivanju 

kršćanskog života. Onaj koji želi slijediti Isusa 

Krista pozvan je na svakodnevnu, ali i trajnu 

borbu u svojem hodu prema nebeskoj domovini i 

zajedništvu s Ocem, Sinom i Duhom Svetim. 

„Borba“ je to za život u punini. Ne za privid 

života već za ispunjenje svih onih duhovnih i 

tjelesnih stvarnosti koje su nama, kao rođenima, 

darovane.  

No, već i prije samog rođenja „borbu protiv 

života“ vode oni koji su se iznevjerili Bogu i žele 

po grijehu zagospodariti ljudima. Riječ je o 

Poglavarstvu čiji Poglavar ne podnosi stvorenje i 

njegovo rođenje, jer ne može prihvatiti ljubljeno 

biće - čovjeka - koji je i tjelesno biće, a Bog mu 

daje prednost pred njim koji je samo (zli) anđeo. 

Osim oholosti i zavisti koje dominiraju ovim 

Vladarom mračnog svijeta, on „borbu protiv 

života“ vodi i zbog drugih razloga.  

Ponajprije, on želi u čovjeku uništiti duh 

djetinjstva. Duh djetinjstva obilježen je 

povjerenjem i vjerom u roditelje; za dijete, 

djetinjstvo je vrijeme milosti i apsolutne 

besplatnosti jer se u njemu sve prima od drugih; 

doba je to predanja u ruke roditelja i kušnji 

vlastite nemoći; dob života u kojem nikada nismo 

sami, dapače veliki dio vremena provodimo u 

krilu - naručju majke i oca, u iskustvu da nas 

drugi vole samo zato što postojimo… Duh 

djetinjstva oslobađa nas od nas samih i mišljenja 

da smo dostatni sami sebi, od našeg 

samozasluživanja te nas uvodi u obzorja milosti i 

predanja, ljubavi i vjere za koje u Poglavarstvu 

otuđenog svijeta nema mjesta - štoviše, ove 

stvarnosti treba uništiti.  

Također, Vladar mračnog svijeta koji zaista 

postoji, želi iz stvorenja iščupati svaki korijen 

djetinje odanosti, jer ga ona podsjeća da on nije 

bio odan. On mrzi odanost jer vjeruje i ljubi 

samog sebe. On je izopačena ljubav - sebeljublje, 

sve suprotno Bogu, ali i istinskom Čovjeku. 

Dakle, Poglavarstvo i njegov Vladar započinju 

svoj boj protiv tijela i novog života kako bi 

uništili vjeru i vjernika, ljubav i ljubljeno 

stvorenje čovjeka koji Boga priznaje svojim 

Ocem i u toj vjeri, ne gledajući na sebe, obećava 

svojem Stvoritelju vječnu i djetinju odanost 

protkanu ljubavlju. 

I samo ovakvim načinom života koji je obilježen 

i prožet vjerom, nadom i ljubavlju možemo se 

priključiti Gospodinu koji se želi boriti zajedno s 

nama za život svakog čovjeka.  

 

Molitva:  

Gospodine, mi svakodnevno kušamo svoju 

nemoć da Ti u potpunosti služimo i da se u 

zajedništvu s Tobom borimo za istinski život. 

Nauči nas kako da Te prihvatimo i da živimo od 

Tvojih darova. Naš put prema Tebi, izvoru 

milosti i ljubavi, sličan je putu djeteta koji tek uči 

hodati, tj. obilježen je velikom nesigurnošću i 

čestim padovima. Molimo Te da nam daruješ 

snage da se, kao i dijete, svaki put iznova 

ustanemo i krenemo dalje u nadi da ćemo jednom 

koračati čvrsto. Obnovi u nama duh djetinjstva, 

to vrijeme koje je bilo označeno vjerom i 

ljubavlju. Učvrsti našu krhku odanost prema 

Tebi. Daj da oprema s kojom ćemo hoditi Tebi u 

susret i u kojoj ćemo susretati naše bližnje budu 

vjera, nada i ljubav. Gospodine budi naša snaga, 

Gospodine budi nam život Ti! Amen. 

 

don Gabrijel Kamber 


