
 Biti preobražen

Bill Loveless
Christ Is Life MinistriesKNJIGA  





Bill Loveless

2022



Christ Is Life Ministries
Web: www.christislifeministries.com
Email: bill@christislifeministries.com



Knjiga treća iz niza:

Živjeti promijenjeni
život u Kristu

Bill Loveless

Christ Is Life Ministries



Naslov izvornika:
BEING TRANSFORMED
By Bill Loveless

Copyright © 2010 Bill Loveless
Copyright © 2020 za hrvatsko izdanje: Logos, Daruvar

Urednik:   Vladimir Hoblaj
Prijevod:   Božica Srnec
Lektura:   Nataša Sulić
Korektura:  Dragica Baksa, Nada Konecky, prof.
Grafički uredio:  dr. sc. Mladen Konecky

Za nakladnika:  Zdravko Konecky, prof. ing.

Izdavači:   Logos, Daruvar
   Nada za život, Varaždin

   e-mail: ziki7777@gmail.com
   www.logos.hr

Tisak:   „Logos“ d.o.o. Daruvar

ISBN 978-953-8074-28-8

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i
sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001071502



5

Biti preobražen

Sadržaj

Plan ovog proučavanja  .........................................  6

Prva lekcija:  Što je posvećenje? –
 Obnova tvog uma  .....................  8

Druga lekcija:  Borba uma  .................................  32

Treća lekcija:  Sotonski utjecaj na tvoj 
 misaoni život –
 Duhovna borba ..........................  54

Četvrta lekcija:  Razumijevanje naših osjećaja ..  68

Peta lekcija:  Iscjeljivanje ranjenog srca ........  82

Šesta lekcija  Preobrazba tvoje volje -
 Slomljenost ................................  114



6

Plan ovog proučavanja

Želim ti zahvaliti što si odabrao ovo proučavanje. Ja vjerujem da je 
ovo ključno proučavanje koje bi svaki kršćanin trebao razumjeti. 
Bog je koristio istine ovog proučavanja da radikalno promijeni 

moj život. Stoga je moja želja da ne samo da naučiš ove istine, već da ih 
osobno primijeniš u svom životu. Želim prvo s tobom podijeliti kako je 
ovo proučavanje izloženo.

Ima šest lekcija, a svaka lekcija ima pet dnevnih čitanja. To će ti dopu-
stiti da svaki tjedan materijal podijeliš na pet dijelova. Kroz svaku lekciju 
ima vježbi, pitanja i navoda iz Pisma o kojima možeš razmišljati u dijelu 
pod nazivom „uključi Boga“.

Uključi Boga
Dio „Uključi Boga“ osmišljen je tako za tebe da tražiš Svetog Duha za 

osobno otkrivenje i razumijevanje onog što si upravo pročitao. To je oso-
bito važno kad dolaziš do istina koje su u suprotnosti s onim što vjeruješ. 
Ako ne tražimo Boga da nam otkrije istinu, tada se nikada nećemo maknu-
ti od lažnih vjerovanja u koja možda vjerujemo.

Riječ „Meditacija“

Neki se ljudi bore s riječju „meditacija“ zbog New Age konotacija. 
Međutim, to je biblijska riječ od koje ne trebamo bježati. Ključno je o 
„Kome“ ili o „Čemu“ meditiramo. Fokus naše meditacije će biti Bog i 
Njegova istina. Ako se stvarno boriš s riječju „meditirati“ tada umjesto 
toga koristi riječ „razmišljati“. 

Riječ „Otkrivenje“

Koristit ću riječ „otkrivenje“ nekoliko puta kroz proučavanje. To je 
ključna riječ koja jednostavno znači da Bog nadnaravno uzima svoju isti-
nu i čini je osobnom za tebe i tvoje životne situacije. Otkrivenje je Božji 
način na koji ti daje razumijevanje onog što čitaš. Otkrivenje te nosi iznad 
spoznajnog razumijevanja i daje ti duhovno razumijevanje Božje istine.
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Što ti vjeruješ?

Sjeti se ove ključne istine dok prolaziš kroz ovo proučavanje:

Ti nećeš živjeti iznad onog što vjeruješ.

To je ključno jer ako imaš lažna ili lažljiva vjerovanja o življenju krš- 
ćanskog života, tada ćeš donositi odabire iz tih lažnih vjerovanja. Ono što 
vjeruješ utječe na ono što misliš, kako se osjećaš i odluke koje donosiš. I 
zato je jedan od Božjih ciljeva razotkriti tvoja lažna vjerovanja o Bogu, 
o tebi samom i o kršćanskom životu. On te želi pokrenuti od vjerovanja 
lažima u vjerovanje u istinu. I zato te ohrabrujem da kroz ovo proučavanje 
moliš Boga da razotkrije tvoja lažna vjerovanja koja možda imaš i da ga 
moliš da obnovi tvoj um za istinu. (Rimljanima 12,2)
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Prva Lekcija

Što je posvećenje?

Obnova tvog uma

PRVI DAN

„Nemojte se prilagođivati ovomu svijetu! Naprotiv, 
preobličavajte se obnovom svoga uma...“

Rimljanima 12,2

Zašto ovo proučavanje?

Prije nego započnemo želim s tobom podijeliti zašto ja vjerujem 
da je ovo proučavanje slijedeći korak u učenju života u Kristu. 
Prije nego to učinim prođimo za trenutak ono što smo naučili u 

prva dva proučavanja. Postavili smo temelje u Prvoj knjizi o tome kako je 
to kada je „Krist naš Izvor“ i kako to izgleda kada živimo IZ/OD Krista. 

U Drugoj knjizi naučili smo o našem novom identitetu u Kristu. (Ja se 
nadam da nastavljaš dopuštati Svetom Duhu da obnovi tvoj um za istinu o 
tvom istinskom identitetu.) Sjeti se da smo u tom pručavanju otkrili razliku 
između duše i ljudskog duha. Vjerujem da ti je Gospodin dao otkrivenje o 
tome zašto je bitno razumjeti razliku između stanja ljudskog duha (savr-
šen, potpun, itd.) nasuprot stanju ljudske duše.

Stoga ja vjerujem da je ovo proučavanje slijedeći korak na našem pu-
tovanju jer on zahvaća dublje u stanje naše duše i kako i zašto će je Bog 
preobraziti. Budući da stalno živimo s našim mislima, osjećajima i odabi-
rima, ključno je naučiti više o tome kako dopuštamo Kristu da preobrazi 
sva ova tri područja.

Stoga, da bih ti dao rutu kojom ćemo ići, govorit ćemo o slijedećim 
temama:
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•	 Smisao posvećenja – Božji proces preobrazbe.
•	 Božji proces obnove tvog uma za Njegovu istinu.
•	 Istina o borbi uma i kako se boriti u toj borbi.
•	 Sotonski/demonski utjecaj na dušu i duhovna borba.
•	 Iscjeljenje naših oštećenih osjećaja i ranjavanja.
•	 Preobrazba naše volje i slomljenost.
•	 Očekivanja s obzirom na posvećenje.

Ja vjerujem da će Gospodin iskoristiti istine u ovom proučavanju da 
iskusiš dublju preobrazbu u tvom životu. Započnimo razumijevanjem teo-
loškog izraza „posvećenje“.

Što je posvećenje?
Mislim da je dobro mjesto na kojem možemo započeti razumijevanje 

riječi „posvećenje“. Jedan od Biblijskih izraza za Božji proces preobrazbe 
zove se posvećenje. Pavao o „posvećenju“ govori u narednim recima.

„Ali sada, dok služite Bogu, pošto ste oslobođeni od grijeha, imate za 
rod posvećenje...“Rimljanima 6,22

„Po njemu ste vi u Kristu Isusu koji nam postade mudrost od Boga, 
pravednost, posvećenje i otkupljenje...“ 1 Korinćanima 1,30

Što je definicija posvećenja?

POSVEĆENJE
Znači „očistiti se iznutra obnovom DUŠE.“

Dvije ključne riječi u ovoj definiciji su „očistiti“ i „duša“. Kroz posve-
ćenje Bog želi očistiti i preobraziti naše duše tako da se naš um, volja i 
osjećaji usklade s istinom. Mi vidimo da David u Starom zavjetu govori o 
potrebi za obnovom ili preobrazbom duše kada u Psalmu 23,3 kaže:

„... i (On) krijepi (obnavlja) dušu moju...“

Zašto je važno da naša duša bude obnovljena? Zato da se naše misli, 
osjećaji i odabiri mogu uskladiti s Kristovim. Sjeti se da biti „jednak slici 
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njegova Sina“ u Rimljanima 8,29 znači da smo mi preobraženi da mislimo, 
vjerujemo i ponašamo se kao Krist.

Posvećenje duše rezultira time da smo sličniji Kristu s 
rezultatom da mislimo, osjećamo i odabiremo KAO Krist.

Meditiraj: o ovom pitanju. Što je rezultat ako ne dopustiš Svetom 
Duhu da posveti tvoju dušu?

Pitanje: Zašto samo duša mora biti posvećena?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Uključi Boga: Moli Boga da ti dâ veću želju da očisti, obnovi i posveti  
tvoju dušu.

Želim započeti naše proučavanjem podsjećanjem na stanje naše duše 
nasuprot ljudskog duha.

Stanje duše nasuprot ljudskog duha
Mi znamo iz naših prethodnih proučavanja da mi kao ljudi imamo novi 

ljudski duh koji je savršen i u jedinstvu s Bogom. Naš ljudski duh je kod 
spasenja sasvim obnovljen. A što je s dušom? Istina je da Bog nije učinio 
ništa o spasenju da obnovi našu dušu. I zato dio nas koji treba biti preobra-
žen je naša duša. Zašto?

Duša mora biti preobražena jer:

•	 UM je ispunjen lažnim vjerovanjima.
•	 Postoje negativni i oštećeni OSJEĆAJI vezani uz naša lažna vje-

rovanja.
•	 Naša VOLJA uglavnom ne želi živjeti iz Božje volje i ona želi 

živjeti neovisno od Boga.
•	 U našim je dušama RANJIVOST kao rezultat prošlog zlostavlja-

nja, odbačenosti, trauma, itd.
•	 Mi imao UTVRDE (poražavajući modeli grijeha) od kojih se tre-

bamo osloboditi.
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Pogledajmo razliku između stanja duše nasuprot ljudskog duha u tre-
nutku spasenja u slijedećem dijagramu.

Što Bog obećava u procesu posvećenja
Što Bog želi postići u tvojoj duši kroz posvećenje?

UM – Bog želi obnoviti tvoj um za Njegovu istinu da te oslobodi 
tvojih lažnih vjerovanja. Rimljanima 12,2; Ivan 8,32

OSJEĆAJI – Bog želi iscijeliti tvoje negativne/ oštećene osjećaje 
povezane s tvojim lažljivim vjerovanjima. Psalam 147,3

VOLJA – Bog želi pokrenuti tvoju volju od nevoljnosti u to da želi 
ovisiti o Njemu, da posluša, da se pokorava i da se predaje. Marko 
14,36; Filipljanima 2,13

RANJIVOST – Bog želi iscijeliti tvoju  prošlu i sadašnju ranjivost. 

UTVRDE – Bog te želi osloboditi od tvojih stalnih poražavajućih 
modela grijeha.

TIJELO

DUŠA

UM OSJEĆAJI

Stanje tvog ljudskog duha
nasuprot tvoje duše

Lažna
vjerovanja

negativni 
osjećaji 
vezani uz 

tvoja lažna 
vjerovanja

Neovisna /
Nevoljna

Ljudski duh
U ZAJEDNIŠTVU

s Bogom
(Preobražen)

VOLJA

UTVRDE Ranjivost
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Slijedeći dijagram pokazuje rezultate posvećenja.

TIJELO

DUŠA

UM OSJEĆAJI

Dok se tvoja duša
počinje preobražavati

Mišljenje
i vjerovanje

istini

iscjeljenje
oštećenih
osjećaja

Veća ovisnost
i voljnost

Ljudski duh
U ZAJEDNIŠTVU

s Bogom

VOLJA

Soloboda
od utvrda

Iscjeljenje
od ranjivosti

Pitanja: Za koje konkretne istine želiš da Bog obnovi tvoj um? Ima 
li oštećenih osjećaja iz tvoje prošlosti koji moraju biti iscijeljeni? Ako je 
tako, koji su to osjećaji? Koja su neka područja života koja nisi voljan po-
drediti ili predati Bogu? Koji su neki poražavajući oblici grijeha koje želiš 
pobijediti?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Uključiti Boga: Započni poduzimati korake vjere tražeći Gospodina da 
preobrazi tvoju dušu u gore navedenim područjima.
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DRUGI DAN

„Linija“ i posvećenje

Iskoristimo analogiju „Linije“ da pomognemo ilustrirati Božji proces 
posvećenja. Mi znamo da dok činimo korake vjere da Bog pušta svoj ŽI-
VOT i svoju SILU u naše duše kako bi ih preobrazio. Pogledaj slijedeću 
ilustraciju s „Linijom“ koja opisuje taj proces:

Koraci vjere

DUŠA

DUH

UM - Obnova uma da vjeruje istinu.

OSJEĆAJI - Iscjeljuje tvoje oštećene osjećaje.

VOLJA - Pokreće tvoju volju da bude ovisna i voljna.

UTVRDE - Oslobađa te od poražavajućih modela grijeha.

Ranjivost - Iscjeljuje  te od prošlih/sadašnjih rana.

S
IL

A

Ž
IV

O
T

Vjera pušta Božji život i silu u tvoju dušu

Započnimo gledajući dublje u istine koje su povezane s obnovom naših 
umova.

Obnova tvog uma
„Nemojte se prilagođavati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se 

obnovom svog uma da mognete uočavati što je volja Božja: što je dobro, 
ugodno i savršeno!“ Rimljanima 12,2
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Kako smo naučili u proučavanju identiteta, ključ preobrazbe započinje 
u tvom umu. Mi smo vidjeli da Bog želi obnoviti naše umove za istinu tako 
da više nećemo vjerovati ili živjeti iz naših lažnih vjerovanja. Istražit ćemo 
to dublje, ali prije svega bih želio podijeliti neke misli o našim umovima.

Tvoj mozak nasuprot tvog uma

Tvoj mozak – „Hard drive (tvrdi disk)“

Tvoje je mozak kao tvrdi disk tvog kompjutora. On pohranjuje podatke, 
događaje, slike, itd. Već si sigurno čuo izraz „oprosti i zaboravi“. Istina 
je da možeš oprostiti, ali nećeš nikada zaboraviti jer su sve informacije, 
događaji trajno pohranjeni u tvom mozgu. Više ćemo o tome govoriti u 
daljnjim lekcijama.

Tvoj um –„Ocjenjivač“

Tvoj um, s druge strane ocjenjuje i donosi zaključke o događajima u 
tvom mozgu i zatim oblikuje vjerovanja oko tih zaključaka.

Na primjer, ako je bio jedan ili nekoliko događaja zlostavljanja, tvoj 
je mozak zabilježio sve njih. Međutim, tvoj je um koji ocjenjuje, donosi 
zaključke i zatim stvara vjerovanja o tim događajima. Bila je žena koju 
je seksualno zlostavljao njezin otac više puta. Ona je u svom mozgu te 
događaje pohranila kao da su se upravo dogodili. Njezino ocjenjivanje i 
zaključak nad tim događajima doveli su je do lažnog vjerovanja da je bila 
„prljava i nevrijedna“.

Sjeti se da je LAŽNO vjerovanje SVAKO vjerovanje koje NIJE 
u skladu s Božjom istinom.

Koje su neke kategorije lažnih vjerovanja:

•	 Lažna vjerovanja o kršćanskom životu.
•	 Lažna vjerovanja o Bogu.
•	 Lažna vjerovanja o tvom identitetu.
•	 Lažna vjerovanja o braku.

Pitanja: Pogledaj na str. 23 da vidiš neke primjere o lažnim vjerovanji-
ma koja su gore navedena. Kad gledaš listu lažnih vjerovanja, odnose li se 
neka na tebe? Ako je tako, napiši ih dolje.



15

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Kako se oblikuju lažna vjerovanja

Sva lažna vjerovanja započinju s jed-
nom mišlju. Ako usvojiš tu misao i na-
staviš usvajati slične misli tada ćeš doći 
do zaključaka koji će, budući su ojačani, 
konačno dovesti do lažnih vjerovanja.

Izgrađivanje lažnih vjerovanja je 
poput gradnje zida od cigli. Svaka ci-
gla predstavlja misao koja se postavlja 
iznad neke druge misli sve dok se ne 
oblikuje lažno vjerovanje. Pogledajmo 

jedan primjer kako se oblikuje lažno vjerovanje. Pretpostavimo da ja imam 
misli odbacivanja.

Ako ja USVOJIM misao koja govori : „JA SAM odbačen.“

I ako ja NASTAVIM usvajati misao da: „JA SAM odbačen.“

Tada ću ja ZAKLJUČITI da: „JA SAM odbačen.“

Rezultat će biti da ću ja VJEROVATI da: „JA SAM odbačen.“

Jednom kad je vjerovanje oblikovano, svaki puta kada ta misao dolazi 
u tvoj um ona pojačava tvoje vjerovanje. Ako su ta vjerovanja dovoljno 
dugo pojačavana, ona postaju utvrde. Ja utvrdu jednostavno definiram kao:

UTVRDA
Pojačano lažno vjerovanje koje se ukorjenjuje u našim umovima.

Govorit ćemo o utvrdama u slijedećoj lekciji. Ključna stvar koje se tre-
ba sjetiti je da se lažna vjerovanja oblikuju i pojačavaju dok nastavljaš 
usvajati misli koje su u skladu s tvojim lažnim vjerovanjima.



TREĆI DAN

Ne zaboravi da ti nećeš živjeti izvan onoga što vjeruješ
Ti si čuo mene mnogo puta kako govorim da „Ti nećeš živjeti izvan 

onoga što vjeruješ“. Ključno je sjetiti se toga iz slijedećeg razloga:

Ako je ono što vjeruješ laž, ti ćeš ODABIRATI živjeti 
iz tvojih lažnih vjerovanja.

Odabiri koje smo skloni činiti iz naših lažnih vjerovanja su odabiri koji 
rezultiraju:

•	 Pokušavaš učiniti da život funkcionira neovisno o Bogu.
•	 Tjelesna ponašanja.

Dijagram na slijedećoj stranici to ilustrira. (Ja koristim mozak u dija-
gramu kao ilustraciju za um iako mi znamo da su mozak i um dvije razli-
čite stvari.)
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Živjeti 
neovisno
od Boga

Tjelesno
ponašanje ODABIRI

ODABIRI

vjerovanje

vjerovanje

Lažno

vjerovanje

Lažno
Lažno

Lažno
vjerovanje

Lažno
vjerovanje

Lažno
vjerovanje

Lažno
vjerovanje

Lažno
vjerovanje

Odabiri koje činiš iz svojih lažnih vjerovanja



Odabiri i tjelesna ponašanja

Pretpostavimo da imaš lažno vjerovanje da imaš kontrolu. (Ja vjerujem 
da se svjesno ili nesvjesno svi borimo s ovim vjerovanjem.) Tvoja volja 
čini odabire koji se temelje na tvom lažnom vjerovanju što te odvodi u 
tjelesna ponašanja kao što je srdžba, manipulacija ili kontrola. Dijagram 
dolje ilustrira ovu točku.

Lažna vjerovanja imaju različite snage
Još jedna ključna stvar u razumijevanju lažnih vjerovanja je da ona 

imaju različite snage zahvata na tvoj um. Dopusti da upotrijebih slijedeći 
dijagram da prikažem ovu točku. Hajde da u donjem dijagramu upotrijebi-
mo neke primjere lažnih vjerovanja koja imamo o samima sebi. Najsnaž-
nije lažno vjerovanje ove osobe je da ima kontrolu i to je 90 na ljestvici 
od 1-100. Nepodobnost/nesposobnost je najslabije lažno vjerovanje i ono 
iznosi 30. Za kratko ćemo vidjeti zašto je ovo važno razumjeti. Za sada 
je važno da razumijemo da neka od tvojih lažnih vjerovanja imaju veći 
zahvati na tvoj um od drugih.
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Lažno vjerovanje - ja imam 
kontrolu

UM

VOLJA
Čini odabire koji se temelje na tvom

lažnom vjerovanju

TJELESNA PONAŠANJA
Srdžba, manipulacija, kontrola



Pitanje: Zašto misliš da je važno razumjeti da su neka naša lažna vje-
rovanja snažnija od drugih?

Uključi Boga: Moli Boga da ti otkrije koja od tvojih lažnih vjerovanja 
imaju snažniji zahvat na tebe?

Kako će se ta tjelesna ponašanja ikada promijeniti?

Tjelesna ponašanja će se promijeniti SAMO ako postaneš 
ovisan o Duhu da On obnovi tvoj um za istinu.
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Lažna vjerovanja imaju
različite razine snage

LAŽNA
VJEROVANJA

NESPOSOBAN = 30

NEVRIJEDAN = 45

SAMODOSTATAN = 75

U KONTROLI = 90

I zašto onda Bog treba obnoviti tvoj um?

Bez obzira na tvoja lažna vjerovanja u ovom trenutku ona će rezultirati 
tjelesnim ponašanjima koja ne samo da će negativno utjecati na tebe, već i 
na one oko tebe. Stoga, Bog želi obnoviti tvoj um tako da:

1. Ne nastavljaš živjeti u ROPSTVU tvojim lažnim vjerovanjima.
2. Ne NASTAVLJAŠ ŽIVJETI iz tvojih tjelesnih ponašanja.
3. On može ZAMIJENITI tvoja lažna vjerovanja istinom i oslo-

boditi te.



Pogledajmo sada Božji proces obnove tvog uma.

Božji proces obnove tvog uma

Ne zaboravi da ti ja ne dajem korake za obnovu tvog uma. Umjesto 
toga, ja ti dajem istine koje će te odvesti u obnovu uma. Ovdje su četiri 
ključne istine o kojima ćemo govoriti do kraja ove lekcije.

•	 NAUČI i traži OTKRIVENJE Božje istine.
•	 Započni RAZMIŠLJATI i PODSJEĆATI SE na istinu.
•	 Učini korake vjere UKLJUČUJUĆI Svetog Duha da OBNOVI 

tvoj um za istinu.
•	 U vjeri ZAHVALI i PROSLAVI Boga da je On u procesu obnove 

tvog uma.

a. NAUČI i traži OTKRIVENJE Božje istine.

„...pred Bogom, Spasiteljem našim, koji hoće da se svi ljudi spase i 
dođu do potpune spoznaje istine.“ 1. Timoteju 2,3b,4
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Mi prije svega prvo moramo poznavati istinu 
da bi naši umovi mogli biti obnovljeni istinom. Ne 
zaboravi da spoznajno znanje neće voditi u obnovu 
tvog uma. Ključno je tražiti Svetog Duha da ti da 
otkrivenje istina koje učiš. To otkrivenje će voditi 
u obnovu tvog uma.

Primijenimo ovo podsjećajući se primjera laž-
nog vjerovanja da ti imaš kontrolu. Što je istina: 
Samo je Jedan kojim ima kontrolu i to je sâm Krist.

Tu istinu vidimo u Filipljanima 3,20-21:

„A naša je domovina na nebesima, odakle i Spasitelja postojano  oče-
kujemo, Gospodina Isusa Krista, koji će, prema djelotvornosti kojom može 
sve podložiti sebi, preobraziti naše bijedno tijelo i učiniti ga jednakom 
svome slavnom tijelu.“

Ako je Krist jedini koji ima kontrolu, tko onda nema kontrolu? Iako iz 
Pisma znaš da je Krist jedini koji ima kontrolu, ključno je da od Svetog 
Duha tražiš da ti da otkrivenje te istine.



Uključiti Boga:  Uzmi jedno svoje lažno vjerovanje i postavi si ovo 
pitanje: „Što je biblijska istina s obzirom na ovo lažno vjerovanje?“

ČETVRTI DAN

b. Započni RAZMIŠLJATI i PODSJEĆATI SE na istinu.

„Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakoga 
dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, 
i može suditi nakane i misli srca.“ Hebrejima 4,12

Mnogo sam puta u prošlim proučavanjima koristio riječ „namjerno“. 
Ključno je da rano u procesu obnove uma ti namjerno razmišljaš o odre-
đenim recima koji se odnose na tvoja lažna vjerovanja.

Primjena te istine na naš primjer može izgledati ovako: „Gospode, Tvo-
ja Riječ, ‘Gospodin Isus Krist sve dovodi pod Njegovu kontrolu’, ja te 
molim da me stalno podsjećaš na ovu istinu.“

c. Učini korake vjere UKLJUČUJUĆI Svetog Duha da OBNOVI tvoj 
um za istinu.

Započni činiti korake vjere uključujući Svetog Duha da obnovi tvoj um 
za istinu. Praktično govoreći to može izgledati ovako:

„Gospodine, ja te molim (vjerujem ti) da obnavljaš moj um za istinu da 
si ti Jedini koji imaš kontrolu. Zamijeni moje lažno vjerovanje da ja imam 
kontrolu s tvojom istinom.“

Dok započinješ tražiti Duha da obnovi tvoj um:

1. Bog će započeti ZAMJENU tvojih lažnih vjerovanja s ISTINOM 
kao što je prethodno pokazano.

Dok započneš razmišljati o istini i tražiš Duha da obnovi tvoj um, On 
će započeti mijenjati tvoja lažna vjerovanja za istinu kao što je prikazano.
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2. Dok Duh obnavlja tvoj um za istinu, tvoja lažna vjerovanja će 
imati sve MANJI i MANJI zahvat na tvoj um. 

Dok je Gospodin u procesu zamjene tvojih lažnih vjerovanja s istinom, 
lažna vjerovanja smanjuju se u snazi i utjecaju na tvoje razmišljanje i oda-
bire. Upotrijebimo istu ilustraciju koju smo prethodno upotrijebili za ra-
zličite snage tvojih lažnih vjerovanja. U tom dijagramu , biti u kontroli 
ima snagu od 90, samodostatnost ima 75, nevrijednost 45, a nepodobnost/
nesposobnost je na 30.

Dok tražiš Boga da obnovi tvoj um i oslobodi te od lažnih vjerovanja 
srdžbe, samodostatnosti, zabrinutosti i nepodobnosti, vidjet ćeš da dok na-
stavljaš hodati u vjeri,  „zahvat“ tih lažnih vjerovanja na tebe će se umanji-
ti. Slijedeći dijagram ilustrira kako „je ja sam u kontroli“ palo s 90 na 70, 
samodostatnost sa 75 na 50 i tako dalje.

Naravno, to je tek ilustracija onog što Bog radi. Nažalost, On nam ne 
daje mjerne vrijednosti našeg napredovanja. (U stvari, On uopće ne želi da 
mjerimo naše napredovanje. Tako da ćete možda poželjeti odložiti svoje 
mjerilo.) Evo ključne istine koju ne smiješ zaboraviti:
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Bog nadomješta lažne misli svojom istinom

vjerovanje
Lažno

vjerovanje
Lažno

vjerovanje
Lažno

vjerovanje
Lažno

vjerovanje
Lažno

ISTINA

ISTINA

ISTINA
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Lažna vjerovanja imaju
različite razine snage

LAŽNA
VJEROVANJA

NESPOSOBAN = 30

NEVRIJEDAN = 45

SAMODOSTATAN = 75

U KONTROLI = 90

Kako Bog zamjenjuje tvoja lažna 
vjerovanja s istinom tovja lažna
vjerovanja gube snagu zahvala

LAŽNA
VJEROVANJA

NESPOSOBAN = 10

NEVRIJEDAN = 20

SAMODOSTATAN = 30

U KONTROLI = 60



3. Dok se tvoj um obnavlja, Duh će započeti ZAMJENJIVATI tvoja 
tjelesna ponašanja s ponašanjem POPUT KRISTA.

Uz smanjenje snage i utjecaja tvojih lažnih vjerovanja, ponašanja poput 
Krista će započeti zamjenjivati tvoja tjelesna ponašanja. U ilustraciji dolje, 
radost zamjenjuje srdžbu, poniznost zamjenjuje ponos, itd.

Ako nastaviš tražiti Boga da obnovi tvoj um svojom istinom, 
imat ćeš iskustvo UMANJIVANJA UTJECAJA koji tvoja lažna 

vjerovanja imaju na tebe.
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HRABROSTMIR
PONIZNOST

RADOST
Poput
Krista

Tjelesno
ponašanjeSTRAH

BRIGA

PONOS

SRDŽBA

Nadam se da će te ovo ohrabriti jer to je jedna od čudesnih stvari koje Bog 
nadnaravno postiže u nama dok u vjeri uključujemo Njega.

Vježba: Pogledaj  listu na slijedećoj stranici i odaberi 2-3 Kristolika 
ponašanja koja bi najviše volio iskusiti.



Dok Bog obnavlja tvoj um za istinu, On će ZAMIJENITI
tvoje tjelesno ponašanje Kristolikim PONAŠANJIMA.
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Bezuvjetna ljubav
Dostojnost
Poniznost
Sigurnost
Prihvaćenost
Strpljivost
Opraštanje
Ljubaznost

Neustrašivost
Sućut
Razboritost
Mudrost
Adekvatnost
Zahvalnost
Pouzdanje u Krista
Požrtvovnost

Pravednost
Nesebičnost
Sloboda
Pobjeda
Snaga
Radost
Mir
Dobrota

Uključiti Boga: Započni tražiti Boga da tvoja tjelesna ponašanja zami-
jeni Kristolikim ponašanjima koja želiš iskusiti više od svega.

4. Sveti Duh započinje stvarati „DUHOVNI“ filtar.

Ne samo da su tvoja lažna vjerovanja zamijenjena istinom, već Duh 
razvija „duhovni“ filtar. Duhovni filtar čine biblijske istine koje ne samo 
da ti znaš, već u njih i vjeruješ.

Duhovni
filtar

Započinje oblikovanje 
„duhovnog“ filtara

Zašto je tako važno da se oblikuje duhovni filtar?
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PETI DAN

5. Dok tvoj „duhovni“ filtar RASTE, ti ćeš započeti FILTRIRATI i 
VIŠE NEĆEŠ posjedovati svoje lažljive misli.

„Posveti ih istinom; tvoja riječ je istina.“ Ivan 17,17

Istina je da mi NE MORAMO usvajati BILO KAKVE lažljive misli.

Dopusti da započnem postavljanjem pi-
tanja. Moraš li posjedovati sve svoje misli? 
Kad kažem „posjedovati“ tada mislim da 
mi jednostavno prihvaćamo svaku misao 
koja dolazi u naše umove. Kada postavim 
ovo pitanje većina ljudi jednostavno pret-
postavi da trebaju posjedovati sve svoje 
misli. U svijetlu ovog problema razmisli za 
trenutak o ovom primjeru. Pretpostavljam 
da na svom domu imaš ulazna vrata. Vje-

rojatno imaš ključ i nekakav otvor da možeš vidjeti tko je na vratima. Ako 
živiš u području s visokim kriminalom sigurno ćeš osigurati da je zasun 
uvijek dobro zatvoren i da kroz otvor uvijek možeš vidjeti tko ti je na vrati-
ma. Zamisli da si skinuo vrata s dovratnika i stavio ih u garažu. Više nemaš 
nikakvu sigurnost i svaki čovjek, dobar ili loš može ući u tvoj dom. Mnogi 
od nas uklonili smo vrata svojih umova i dopuštamo da svaka misao ulazi 
unutra.

Kao nekršćanin nisi imao filtar za svoje misli. Rezultat je bio da nisi 
imao drugog izbora već si usvajao sve svoje misli.

Dopusti da ti dam jedan primjer: Pretpostavimo da si izgubio posao i 
na um ti dolaze misli poput, „Ne mogu vjerovati da me puštaju. Ja sam 
najbolji zaposlenik kojeg su ikad imali. Osvetit ću im se.“ Ako si nekršća-
nin ti ćeš automatski otvoriti vrata svog uma i usvojiti sve ove misli. Bez 
duhovnog filtara ti uvijek pozivaš svaku misao na svoja vrata.

Međutim, dio procesa obnove tvog uma je da će Sveti Duh uzeti Božju 
istinu i razviti „duhovni“ filtar tako da više ne usvajaš lažljive misli.
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Kako tvoj duhovni filtar raste, on će započeti blokirati ili odbacivati 
lažljive misli koje su pomogle oblikovati i sada pokušavaju pojačati tvoja 
lažljiva vjerovanja. Dopusti da ti dam jedan primjer:

Pretpostavimo da imaš lažno vjerovanje da si odbačena osoba. Dok učiš 
istinu i uključuješ Duha Božjeg da obnovi tvoj um, On zamjenjuje lažno 
vjerovanje da si odbačen s istinom da si potpuno prihvaćen u Kristu. (Sje-
ćaš se svog pravog identiteta?) Dok je tvoj um obnovljen, tvoj duhovni 
filtar se oblikuje tako da kad takve misli odbačenosti pokušavaju ući u tvoj 
um, tvoj duhovni filtar njih blokira da ne mogu ući u tvoj um. Više ćemo o 
tom procesu govoriti u slijedećoj lekciji.

Duhovni
filtar

Ti ćeš započeti filtrirati svoje misli

Lažljiva
misao

Lažljiva
misao

O
D
BA

CU
JE

O
D
BACU

JE



Uključiti Boga: Dok tražiš da Bog obnovi tvoj um, moli ga da ti da 
svijest o lažljivim mislima koje si ranije usvajao, a sada ih blokiraš.
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Ne zaboravi da ako NE UKLJUČIŠ Duha Božjeg da razvije 
duhovni filtar, ti ćeš se naći kako usvajaš SVE svoje lažne misli.

d. U vjeri ZAHVALI i SLAVI Boga što je On u procesu obnove 
tvog uma čak iako ti možda ne OSJEĆAŠ da se događa bilo kakva 
promjena.

„Božje ću ime hvaliti popijevkom, hvalit ću ga zahvlanicom.“ Psalam 
69,31

„Blagoslivljat ću Jahvu u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda 
na ustima!“ Psalam 34,1

Dok ostajemo u Njemu i hodamo po vjeri da Bog djeluje, trebamo mu 
zahvaliti za ono što čini. Zahvali mu za činjenicu da je On u tebi i da ob-
navlja tvoj um za svoju istinu. Zahvali mu da iako možda nemaš iskustvo 
promjene u svom sustavu vjerovanja, u vjeri ti znaš da se događa promje-
na. Kao što je David rekao u Psalmu 34, „njegova će mi hvala svagda biti 
na ustima“.

Korak vjere: „Gospode, iako nemam iskustvo bilo kakve promjene, 
ja ti zahvaljujem i znam po vjeri da ti obnavljaš moj um i oslobađaš me.“

Uključiti Boga: To je ključna istina da je zahvalnost i slava u vrijeme 
procesa preobrazbe potvrda da hodaš u vjeri iako možda još nemaš isku-
stvo rezultata tvoje preobrazbe.

Ključne istine kojih se treba sjetiti dok se tvoj um obnavlja

1. SAMO Bog može obnoviti tvoj um za istinu. Ti sam ne možeš 
obnoviti svoj um.

2. Proces obnove započinje kad počneš činiti KORAKE vjere u Bož-
ju sposobnost da obnovi i preobrazi tvoj um.



28

3. Ne zaboravi da većim dijelom ti nećeš OSJETITI ili ISKUSITI 
kako Bog zamjenjuje tvoja lažna vjerovanja Njegovom istinom.

4. Međutim, u procesu obnove ti ćeš otkriti da si sve MANJE i MA-
NJE pod utjecajem svojih lažnih vjerovanja i tjelesnih ponašanja 
koja iz njih proizlaze.

5. Tvoja želja da živiš iz svojih lažnih vjerovanja će se SMANJITI, 
a tvoja želja da živiš iz istine (Kristocentričnih stavova) će se PO-
VEĆATI.

6. Božji proces preobrazbe u tvom će umu dovesti do BORBE.
Meditiraj: O istina gore nabrojenima.

Uključi Boga: Traži Duha da te podsjeti na te istine dok hodaš u vjeri.

Posljednja točka s obzirom na borbu u tvom umu je ključna za razumi-
jevanje jer će postojati otpor Božjem procesu obnove. O borbi u tvom umu 
govorit ćemo više u slijedećoj lekciji.

Božji proces obnove tvog uma i „Linija“
Pogledajmo analogiju linije kako se ona primjenjuje na obnovu tvog 

uma s obzirom na lažno vjerovanje da ti imaš kontrolu. U dijagramu „Lini-
je“ na narednoj strani mi vidimo proces kako idemo od lažnog vjerovanja 
da imamo kontrolu do vjerovanja u istinu da Krist ima kontrolu. Duh će ti 
otkriti istinu da je On i samo On u kontroli. On će obnoviti tvoj um do toč-
ke kada će tvoj um uistinu vjerovati da je Bog, a ne ti, taj koji ima kontrolu.

Što će biti dokaz obnovljenog uma?

Dok Bog obnavlja tvoj um:

•	 Ti ćeš razmišljati o Božjoj ISTINI nasuprot tvojim lažnim vjero-
vanjima.

•	 Tvoje razumijevanje s obzirom na laži nasuprot istine će RASTI.
•	 BRŽE ćeš razabirati kad se vraćaš svojim lažnim vjerovanjima na-

suprot tvom hodu u istini.
•	 Imat ćeš ISKUSTVO da Bog obnavlja tvoj um, i to će u tebi stvo-

riti veću želju da nastaviš hodati u vjeri.
•	 Radit ćeš ODABIRE koji se temelje na istini nasuprot tvojih lažnih 

vjerovanja.
•	 Tvoje POUZDANJE U KRISTA će rasti dok imaš više iskustva 

Božje preobrazbe.



Obnova uma je proces! Možda će trajati neko vrijeme! Zašto?

„Sve ima svoje doba, i svaki posao pod nebom svoje vrijeme.“ 
                                                                                 Propovjednik 3,1
Pitanje koje si možemo postaviti s obzirom na Božje vrijeme u procesu 

„obnove uma“ je, „Koliko je dugo trebalo da se te laži razviju i da utvrde 
u tolikoj mjeri zahvate moj život?“ Mi znamo da Bog može ukloniti svaku 
laž ili utvrdu u trenutku. Međutim, jedan od razloga zašto On to možda 
neće učiniti odmah je ta ti možeš „rasti“ u vjeri.

Proces preobrazbe je osmišljen da izgradi tvoju vjeru i pouzdanje u 
Njega kao Onoga koji obnavlja tvoj um za Njegovu istinu. I zato, dok 
On radi u tebi i kroz tebe, dopusti mu da u tebi učini da raste Njegova 
strpljivost s obzirom na vrijeme trajanja procesa obnove. Njegovo je vri-
jeme uvijek savršeno. I zato, kad postaneš frustriran ili nestrpljiv s Božjim 
vremenom, što trebaš u tim trenucima? Njegov mir, Njegovu strpljivost i 
Njegovu postojanost.
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Obnova tvog uma za Božju istinu

Istina:
Bog je u
kontroli

Bog otkriva

Um vjeruje:
Bog je u 
kontroli

Lažljivo
vjerovanje:

Ti si u
kontroli

DUH

DUŠA

Istina:
Bog je u
kontroli

O
BN

AV
LJ

A

PO
VJ

ER
AV

A

Ti ćeš željeti da Bog brže radi u tom procesu,
ali ne zaboravi da te on u ČEKANJU uči vjeri.



Srdit
Osuđivački
Bez ljubavi
Hladan i odsutan
Koji kažnjava

Nesposoban
Nezainteresiran
Koji ne brine
Ne stvarno u 
    kontroli

Nevoljan
Očekuje postignuća
Tiranin
Voli samo uvjetno
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Zar ovo ne zvuči kao SLOBODA?

„Upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi.“ Ivan 8,32

Ne bi li se složio da ako Bog postiže sve o čemu smo govorili u ovoj 
lekciji da bi to mogli nazvati sloboda. Ja vjerujem da bi se složio. Ovako 
bi izgledala sloboda:

•	 Vjerovati i živjeti od istine umjesto od tvojih lažnih vjerovanja.
•	 Razvijati duhovni filtar za blokiranje lažljivih misli.
•	 Tvoja tjelesna ponašanja zamijenjena Kristolikim ponašanjima.

Zato se ja nadam da ćeš više namjerno uključivati Boga da obnovi tvoj 
um, preobrazi tvoj život i da te oslobodi.

LAŽNA VJEROVANJA

Lažna vjerovanja o tvom identitetu: 

Ja osjećam i vjerujem da sam:

Bezvrijedan
Siguran u sebi
Neprihvatljiv
Samopouzdan
Odbačen
Samodostatan
Gubitnik

Uspješan
Tjeskoban
Samopovjerljiv
Neadekvatan
U kontroli
Slab
Vrijedan u sebi

Poražen
Sposoban
Nesiguran
Neustrašiv
Prestrašen
Snažan u sebi

Lažna vjerovanja o Bogu:

Ja vjerujem da je Bog:
Ili u prošlosti u vrlo stresnoj situaciji osjećao sam da je Bog bio:
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Lažna vjerovanja o braku:

Odgovornost je mog supružnika da ispuni moje potrebe.
Moj me supružnik treba voljeti bezuvjetno.
Moj supružnik treba ispuniti moja očekivanja.
Ja imam određena tjelesna prava u mom braku.

Lažljiva vjerovanja kako živjeti kršćanski život:

1. Ja moram nešto učiniti za Boga

              a.  Da zadobijem Njegovu ljubav.
              b.  Da Bog bude zadovoljan sa mnom.
              c.  Da zadobijem Njegovu prihvaćenost.
              d.  Da izbjegnem njegovu osudu.
              e.  Da se dobro osjećam sam sa sobom.
              f.   Da udovoljim drugima.

2. Ovisi o meni da koristim svoj intelekt i sposobnosti 
    (uz Božju pomoć):

              a.  Da držim Njegove zapovijedi.
              b.  Da Njegove zapovijedi budu stvarne u mom životu.
              c.  Da se preobrazim.
              d.  Da budem sretan.
              e.  Da budem uspješan.
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Druga lekcija

Borba uma
„... ali vidim u svojim udovima drugi zakon koji se BORI protiv zakona 
moga uma te me zarobljava u zakon grijeha koji je u mojim udovima. 

Rimljanima 7.23

PRVI DAN

Zašto se vodi borba?

Borba uma nastaje kad započneš uključivati Božjeg Duha da ob-
novi tvoj um za istinu. Kad taj proces započne tvoj tjelesni um 
počinje se odupirati djelu Duha. U točki otpora započinje borba. 

Evo kako Pavao opisuje trajnu borbu koja bijesni u našim umovima.

„...budući da ne činim  dobro koje hoću, nego činim zlo koje neću.“ 
Rimljanima 7,19

Nema nikoga među nama koji se ne osjeća kao što se Pavao osjećao. 
Sad kad smo kršćani mi imamo želju hodati onako kako je Krist hodao. 
Međutim, dok tražimo Boga da obnovi naše umove, u našim umovima 
izbija rat koji naša lažna vjerovanja suprotstavlja Božjoj istini.

Koje su neke istine koje trebamo razumjeti o toj borbi?

1. Borba za kontrolu nad našim umom STALNA je i trajat će ci-
jeli život.

2. U toj borbi imamo NEVIDLJIVE neprijatelje.
3. Naši neprijatelji traže držati nas u ROPSTVU našim lažnim 

vjerovanjima i tjelesnim ponašanjima.
4. Mi NE MOŽEMO pobijediti u toj borbi bez Svetog Duha koji 

je POBJEĐUJE u našim umovima.
5. Tko pobjeđuje u toj borbi odredit će hoćemo li ili ne ISKUSITI 

preobražen i ispunjen život.

Ostatak proučavanja dublje ćemo istražiti ove istine. Slijedeće pitanje 
koje si moramo postaviti je, „U kojoj smo mjeri svjesni te borbe?“
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Ako ne znamo istinu o toj borbi uma,

tada bitka NIKADA neće biti dobivena!

Uključiti Boga: Moli Svetog Duha da ti dâ dublje otkrivenje o ovim 
istinama i moli ga da te učini svjesnim tih istina dok ulaziš u borbu za svoj 
um.

Koliko si svjestan te borbe? 

„„...ali vidim u svojim udovima drugi zakon koji se bori protiv zakona 
mog uma.“ Rimljanima 7,23

Pavlove riječi „vidim“ govore nam da je on bio svjestan da se u nje-
govom umu vodi borba. Ono što „vidim“ znači je da ima previše kršćana 
koji nisu svjesni borbe koja se vodi u njihovom misaonom životu. Kad ne 
prepoznajemo tu borbu postajemo ranjivi na mnogo načina:

•	 Bit ćemo ranjivi za strategije tijela, sile grijeha, sotonskih/demon-
skih sila.

•	 Bit ćemo skloni usvajati misli koje treba zarobljavati Duhom.
•	 Usvajanje lažljivih misli pojačat će naša lažna vjerovanja.
•	 Ta pojačana lažna vjerovanja odvest će nas u pojačane lažne stavo-

ve i ponašanja.

Uključiti Boga: Moli Svetog Duha da ti dâ veću svijest o visini i duljini 
i dubini borbe koja se odvija u tvom umu.

Što je borba?

„Težnja tijela jest smrt, a težnja Duha život i mir...“  Rimljanima 8,6

Borba se vodi između misli koje su u skladu 
s BOŽJOM ISTINOM nasuprot svake misli koja se 

SUPROTSTAVLJA Božjoj istini.



Borba uma je između mišljenja Božjih misli (istine) nasuprot mišljenja 
tjelesnih misli, lažljivih, prijevarnih, napasnih i osuđujućih misli koje u 
našem umu potiče neprijatelj. Pogledajmo dalje

Tjelesne, lažjive, prijevarne, napasne i osuđujuće misli

Tjelesne misli – misli koje vode u tjelesne odabire i ponašanja.

Tijelo je stav ili strategija života koja govori, „Ja mogu živjeti ovaj 
život, rješavati probleme, kontrolirati i biti sretan neovisno od Boga.“ Iz 
tijela proizlazi tjelesno ponašanje. Ono što potiče tjelesno ponašanje su 
tjelesne misli.

Lažljive misli – misli koje se suprotstavljaju Božjoj istini.

Lažljive misli primarno dolaze iz naših lažnih vjerovanja o nama sami-
ma, o Bogu i življenju kršćanskog života.

Prijevarne misli – misli koje dolaze u prvom licu i čija je nakana 
da nas prevare i da nas sprječavaju da hodamo u vjeri i Božjoj istini.

Prijevarne misli primarno dolaze od sotone i njegovih demonskih sila. 
To su misli umetnute u naše umove koje dolaze  u prvom licu. Prijevarne 
misli usmjeravaju naše putove prema razmišljanju koje proizvodi strah, 
tjeskobu, zabrinutost, itd.

Napasne misli – misli koje te napastuju i odvlače od života iz isti-
ne.

Napasne misli su misli koje su obično vezane za naša lažna vjerovanja 
i naše grješne modele ponašanja. Budući da smo najviše podložni u ta dva 
područja, napasne misli će vjerojatno biti tu usredotočene.

Osuđujuće misli – misli koje dovode do krivice, srama ili samo-
osuđivanja.

To su misli koje također dolaze u prvom licu. One nas optužuju zbog 
naših nedjela i uvjeravaju nas da se osuđujemo kad padamo ili griješimo. 
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Dijagram dolje daje nam ilustraciju borbe između Božje istine i svih 
misli koje su u suprotnosti s Božjom istinom: 
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BOJNO POLJE!

ISTINA

ISTINA

ISTINA

ISTINA

TIJELO OSUĐIVANJE

OSUĐIVANJE

Napast

Napast

TIJELO

LaŽ LaŽ

Prevara Prevara

Što (ili tko) su neprijatelji tvog uma u ovoj borbi?

„Dušmani me bijesni opkoljuju...“ Psalam 17,9

Jedan od prvih aksioma ratovanja je poznavati svog neprijatelja. U slu-
čaju kršćanina postoji više od jednog neprijatelja. Iako David u psalmu 
govori o ljudskim neprijateljima, mi kao kršćani s okruženi nevidljivim 
„smrtnim“ neprijateljima koji teže ukrasti, ubiti i uništiti naš hod vjere. 
Ovo je pet neprijatelja o kojima ćemo govoriti:

        1.  Tijelo
        2.  Sila grijeha
        3.  Sotona i njegove demonske sile
        4.  Svijet
        5.  Zbunjujuće misli svakodnevnog života
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DRUGI DAN

Istražimo svakog pojedinog malo dublje.

Neprijatelj br. 1 – TIJELO

„Težnja tijela jest smrt...“ Rimljanima 8,6

Kad se radi o tijelu i našem misaonom životu ne zaboravi ovu ključnu 
istinu:

KLJUČNA ISTINA
Tijelo STALNO proizvodi tjelesne misli koje govore, „Ja mogu 

popraviti, riješiti ili nadvladati svaki problem, situaciju, itd 
SVOJIM VLASTITIM intelektom i sposobnostima.“

Kao stav, tijelo nastavlja proizvoditi tjelesne misli koje vode u tjelesno 
ponašanje. Međutim, jednako destruktivna je činjenica da tijelo utječe na 
tvoj razmišljanje vukući te da živiš iz svog ograničenog intelekta i sposob-
nosti nasuprot ovisnosti o Bogu. Na primjer, pretpostavimo da se boriš s 
nekom teškom odlukom. Tijelo može potaknuti misi kao što je, „Ti možeš 
prosuditi kroz ovu odluku. Uz dovoljno vremena ti ćeš već smisliti što 
učiniti.“ Iako je to sasvim normalna tendencija, kakav dio Bog želi imati 
u ovom procesu donošenja odluke? Zar On ne želi da ovisiš o Njegovoj 
mudrost i prosuđivanju umjesto o tvom ograničenom razmišljanju?

Budući da je tijelo u većini slučajeva položaj na koji smo navikli, lako 
je biti privučen tijelom i koristiti svoje ograničene mogućnosti i snage u 
rješavanju naših problema i ispunjavanju naših potreba.

Uključiti Boga: Moli Boga da ti otkrije „smrt“ koju te tjelesne misli 
izazivaju.

Neprijatelj br. 2 - SILA GRIJEHA 

„A ako dakle, činim ono što neću, ne činim ga više ja, nego (sila) grijeh 
koji stanuje u meni.“ Rimljanima 7,20
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Kao što smo već ranije proučavali, sila grijeha i tijelo djeluju zajedno 
kao partneri težeći odvući te u neovisan život. Sila grijeha isto tako služi 
tjelesnim i grješnim mislima koje teže držati nas u ropstvu našim lažnim 
vjerovanjima. Na primjer, bilo je vrijeme u mom životu kad sam vjerovao 
da imam pravo biti kritičan i osuđivati druge, osobito kad su oni kritizirali 
mene. Izvor toga što sam bio kritičan i osuđivački bio je u mom lažnom 
vjerovanju da sam neadekvatan.

I zato, kako sam se ja suočio s odbacivanjem nekog drugog postavlja-
jući se kao sudac i na taj način sam sâm sebe štitio ili opravdavao zašto ili 
što sam činio. Kad je odbacivanje došlo do mene, moje tijelo u dosluhu 
sa silom grijeha ponudilo mi je tjelesne misli poput, „Imam pravo kritizi-
rati jer su me oni uvrijedili onim što su govorili. Ja sam opravdan u svom 
osuđivanju.“ Svaki puta kad sam usvojio te misli, one su pojačavale moja 
lažna vjerovanja.

Stoga u svom misaonom životu postani svjestan kako sila grijeha i tije-
lo međusobno funkcioniraju.

SILA GRIJEHA:
UNUTARNJA i STALNA sila u tvom životu koja teži 

odvući te od Boga i NAPASTOVATI te na grijeh.

TIJELO i SILA GRIJEHA djeluju u SURADNJI kako 
bi utjecali na tvoje tjelesne misli i proizveli tjelesno 

ponašanje.

Uključiti Boga: Moli Svetog Duha da razotkrije područja u tvom ži-
votu gdje sila grijeha služi tjelesnim mislima koje pojačavaju tvoja lažna 
vjerovanja.

Neprijatelj br. 3. - Sotona i njegove DEMONSKE sile

„Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstava, 
protiv Vlasti, protiv  Vrhovnika ovoga mračnog svijeta: protiv zlih du-
hova koji borave u nebeskim prostorima.“ Efežanima 6,12
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„...jer je lažac (sotona) i otac laži.“ Ivan 8,44

Mi moramo razumjeti da smo mi u bjesomučnoj stalnoj borbi sa soto-
nom i njegovim demonima. Budući da sotona ne može biti svugdje isto-
vremeno, on ovisi o svojoj vojsci demona da izvedu svoje zle strategije. 
Ti su neprijatelji zastrašujući jer su nevidljivi. Dodatno tome, oni dobro 
znaju Bibliju i jasno razumiju što može i hoće učiniti u našim životima ako 
hodamo u vjeri. I zato je predmet sotone i njegovih demona spriječiti nas 
da hodamo u vjeri, da iskusimo preobrazbu i da razvijemo osoban i bliski 
odnos s Bogom. Primarna strategija sotone i njegovih demonskih sila da 
to postignu je:

POSTAVLJANJE lažljivih, osuđujućih, prijevarnih, 
napasnih i tjelesnih misli u naše umove.

Vidiš, sotona i demoni točno znaju koje misli ubaciti u naše umove jer 
znaju sve o našim životima. Znaju naše grješne modele ponašanja, naše 
utvrde, naše ranjivosti i naše slabosti. I zato oni koriste sve te informacije 
uz naše odnose i okolnosti da ubace te misli u naše umove tako da ih mi 
usvajamo uz rezultat da ćemo sigurno počiniti grijehe.

Sotona zna da ako naše misli uspije zadržati u vjerovanju u laži o nama 
samima, Bogu i življenu kršćanskog života, mi nikada nećemo iskusiti 
preobrazbu i život izobilja koji Bog obećava. U trećoj lekciji više ćemo 
govoriti o strategiji stone i demona kojom oni žele dobiti bitku za naš um.

Sotona i demoni imaju jedan primarni FOKUS, a to je da 
te drže u ROPSTVU tvojim lažljivim vjerovanjima.

Slijedeći dijagram ilustrira utjecaj tijela, sile grijeha, sotone i demona 
na našu dušu:
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Uključiti Boga: Počni moliti Boga da razotkrije bilo kakve misli koje 
imaš koje mogu dolaziti od sotone/demona.

Neprijatelj br. 4. - SVIJET.

„Pazite da vas tko za sobom ne odvede ‘filozofijom’ – ispraznom prije-
varom koja se oslanja na predaju čisto ljudsku, na ‘prirodne sile svijeta’, 
a ne na Krista.“ Kološanima 2,8

„...jer ništa od onoga što je u svijetu – požuda tijela, požuda očiju, 
oholost zbog imetka – ne  dolazi od Oca, nego dolazio od svijeta.“ 

                                                                             1. Ivanova 2,16

Upali TV, uzmi novine ili pročitaj časopis. Odmah ćeš biti bombardiran 
razmišljanjem svijeta. To je stalna propaganda koju širi sotona, bog ovoga 
svijeta koji te potiče da uspiješ i pobijediš u skladu sa standardima svijeta, 
da budeš snažan, samodostatan i što je najvažnije neovisan. Sotona našu 
kulturu koristi da te namami da želiš veće, bolje i uvijek više. To je jedina 
poruka koju ćeš dobiti od svijeta. Zašto? Sve što ti svijet može dati, kao 
što kaže u 1. Ivanovoj 2,16 je požuda tijela, požuda očiju i PONOS života.

TIJELO

DUŠA

UM OSJEĆAJI

NESVETO trojstvo i duša

Lažljiva
vjerovanja

oštećeni

Neovisna /
nevoljna

Ljudski duh
U ZAJEDNIŠTVU

s Bogom

VOLJA

UTVRDA Tjelesno
ponašanje

Tijelo
Sila grijeha

SOTONA
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Dodatno tome, svjetski događaji, političari, itd. mogu izazvati zastra-
šujuće, srdite i tjeskobne misli. Ja znam kršćane koji se ne mogu prestati 
ljutiti zbog onog što vlada radi ili ne radi. Oni dopuštaju da im djelova-
nje vlade (ili nedjelovanje) ukrade njihov mir i počinak u Kristu. Oni se 
jednostavno „valjaju“ u njihovom „smrdljivom“ razmišljanju. Ja vjerujem 
da bismo bili vrlo iznenađeni kad bismo znali kako duboko naša kultura 
utječe na naš misaoni život i koliko potiče tjelesne misli požude, zavisti, 
srdžbe, tjeskobe, itd.

Uključiti Boga: Moli Boga da ti otkrije gdje možda nisi svjestan da svi-
jet negativno utječe na tvoje misli i izaziva te da žudiš za stvarima ovoga 
svijeta.

Sotona koji je bog ovoga svijeta koristit će stvari ovoga 
svijeta da NEGATIVNO utječe na tvoje razmišljanje.

TREĆI DAN

Neprijatelj br. 5 - Zbunjujuće misli svakodnevnog života

Svakim danom mi možemo biti ometani od našeg hoda s Bogom sva-
kodnevnim problemima života. Brinemo o djeci, poslu, aktivnostima, itd. 
i to sve nije nužno grješno ili sotonsko, ali to nam može ometati u našem 
dnevnom hodu s Bogom. Sotona zasigurno može koristiti našu listu aktiv-
nosti kao strategiju da nas omete u našem svakodnevnom hodu s Gospo-
dinom.

„Zaposlenost“ je još jedan način zbog kojeg možemo izgubiti naš fokus 
na Kristu i izgubiti bitku u našem umu. Čini se da svaku minutu ispu-
njavamo nekom aktivnošću. „Zaposlenost“ je postala totalna pandemija i 
vjerujem da je postala zamjena za naše razmišljanje da provedemo vrijeme 
s Bogom.
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Još jedna zavjera sotone/demona je da budeš ometen. On dobro zna 
koju štetu može nanijeti ako te samo uspije omesti da ne provodiš vrijeme i 
da ne ostaješ u Kristu. On će upotrijebiti svaki oblik ometanja da te spriječi 
da misliš na Krista.

Uključiti Boga: Moli Svetog Duha da ti razotkrije gdje te tvoja „za-
poslenost“ odvlači od vremena koje možeš provesti s Njim. Moli Duha 
da ti otkrije gdje sotona možda koristi ometanje kao trik da te spriječi da 
razmišljaš o Bogu i da provodiš vrijeme s njim.

Bez obzira kako se učinimo zaposlenima, ja se pitam 
vjerujemo li mi da ISPUNJENJE u životu dolazi od 

zaposlenosti u svakom trenutku umjesto od vremena 
provedenog u zajedništvu s Bogom?

Sotona će koristiti DOBROĆUDNE misli svakodnevnog 
života da nas spriječi da budemo s Bogom.

Ti NE MOŽEŠ pobijediti u toj borbi! (Neovisno o Kristu)

Prije nego krenemo dalje u ovom proučavanju o borbi uma, mi prije 
svega moramo razumjeti osnovnu, temeljnu istinu:

Ti NE MOŽEŠ pobijediti u borbi svog uma koristeći 
VLASTITU silu i snagu volje.

To je još jedna primjena Ivana 15,5:

„Jer bez mene ne možete ništa učiniti.“

Bog je znao da bez Njegove sile koja u nama prebiva, mi nikada ne 
možemo pobijediti silu tijela, grijeha ili sotone/demona. Što su neki razlozi 
zbog kojih ne možemo pobijediti u toj borbi neovisno od Boga:

•	 Mi možemo biti prevareni u našem razmišljanju.
•	 Mi ne možemo prosuditi između istinitih misli i lažljivih misli.
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•	 Mi smo usvajali misli koje nisu u skladu s Božjom istinom to-
liko dugo da su one pojačavale lažna vjerovanja kojih se ne 
možemo osloboditi.

•	 Naša snaga volje i naš intelekt ne mogu se mjeriti s  mislima 
koje u naš um stavljaju tijelo, sila grijeha i sotona/demoni.

Pitanje: Jesi li pokušao u toj borbi pobijediti svojom snagom? Ako jesi, 
kako to kod tebe funkcionira?

Ako si na kušnji da ovu borbu vodiš svojom snagom i voljom, razmisli 
o slijedećem retku:

„Naše  borbeno  oružje nije tjelesno. Naprotiv, ono je božanski jako za 
rušenje utvrda.“ 2. Korinćanima 10,4

POBJEDNIK u borbi živi u tebi!

Toliko mnogo vjernika koje sam podučavao vjeruje da može dobiti bit-
ku u svom umu svojom silom i snagom volje. Međutim, dobivanje borbe 
u umu je kao življenje kršćanskog života. Samo je jedna Osoba koja to 
može, a to je Sveti Duh. Pogledaj u Rimljanima 8,13:

„Jer ako po tijelu živite, umrijet ćete. Naprotiv, ako Duhom usmrćujete 
tjelesna djela, živjet ćete.“

Kad je Isus u Ivanu 15,5 rekao, „bez mene ne možete činiti ništa“, dio 
onog što je mislio bilo je da bez sile Duha Svetog ti ne možeš pobijediti u 
borbi za tvoj um. To je još jedan razlog zašto je Bog puninu sebe stavio u 
nas.

„Budući da u njemu stanuje stvarno sva punina božanstva, po njemu 
ste i vi ispunjeni. On je glava svakog Poglavarstva i Vlasti.“

                                                                              Kološanima 2,9-10

Ključna istina:
SAMO SVETI DUH u tebi može dobiti bitku u tvom umu.
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Evo nekih ključnih istina s obzirom na Svetog Duha i njegov dio u po-
bjeđivanju u borbi tvog uma. 

Tvoj Pobjednik Sveti Duh će:

       1.  Učiti te Božjoj istini. Ivan 14,26
       2.  Učiniti da Božja istina postane tebi otkrivenje. Ivan 16,13
       3.  Obnoviti tvoj um da vjeruješ Božjoj istini. Rimljanima 12,2
       4.  Prosuditi za tebe istinite misli nasuprot lažljivih. 
            1. Korinćanima 2,12
       5.  Podsjetiti te na Božju istinu usred borbe. Ivan 14,26
       6.  Nadvladati tvoje neprijatelje u toj borbi. 
            2. Korinćanima 10,4

Zarobljavati misli – možeš li to činiti?

Prije nego ćemo govoriti o tome kako uključiti Svetog Duha da vodi tu 
borbu, želim istražiti još jednu ključnu istinu. Pogledajmo u 2. Korinćani-
ma 10,4-5:

„Naše borbeno oružje nije tjelesno. Naprotiv, ono je božanski jako za 
rušenje utvrda. Mi (Krist u nama) obaramo mudrovanja i svaku oholost 
koja se diže protiv priznanja Boga, i zarobljavamo (Krist u nama) svaki 
razum da se pokorava Kristu.“

Vidjet ćeš da sam u zagrade stavio naglasak na Krista u ovim recima. 
Ključno je razumjeti da Pavao ne govori da je odgovornost uništavanja 
mudrovanja i zarobljavanja misli tvoja odgovornost.

Istina je da BEZ Svetog Duha koji će zarobiti te misli 
KROZ tebe, ti NE MOŽEŠ zarobiti svoje misli.

Što Pavao želi reći ovim recima je da je Sveti Duh taj koji može prosuditi 
i reći jesu li neke misli od Boga, tijela ili sotone. Dodatno tome što Sveti 
Duh prosuđuje tvoje misli, on u našim umovima želi ugraditi „božanski 
filtar“ dok u svemu tome sudjelujemo s Njim.
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Istine s obzirom na uključivanje Svetog Duha da dobije bitku 
u našem umu

„Zato opašite svoje bokove, to jest svoj um, budite trijezni, potpuno 
stavite svoju nadu u milost koja će vam se donijeti u času kad se objavi 
Isus Krist!“ 1. Petrova 1,13

1. RAZMISLI o čemu razmišljaš.

„...jer on je onakav kako u sebi misli.“  Izreke 23,7

Prva stvar koju trebamo učiniti je da budemo više svjesni o mislima 
koje dolaze u naše umove. Mi smo razvili naviku da usvajamo misli koje 
Bog ne želi da usvajamo.

I zato, započni raditi inventuru:

Misli koje se stalno ponavljaju – Mnoge misli koje se stalno ponavlja-
ju mogu biti one koje su vezane uz naša lažljiva vjerovanja.

Tjelesne misli – Pogledaj tjelesne modele ponašanja koje si označio u 
Drugoj lekciji i označi neke tjelesne misli koje se javljaju oko tvojih tjele-
snih ponašanja.

Maštovite misli – Ako si sklon maštanju, napravi inventuru tih misli.

Zle misi – Napravi inventuru zlih misli jer one su gotovo uvijek pove-
zane sa sotonskim ili demonskim.

Ključ je u tome da napraviš korake vjere i dođeš do Božjeg rasuđivanja 
tvojih modela razmišljanja. Korak vjere može izgledati ovako:

„Gospodine, ja te molim da mi daš veću svijest o onome o čemu razmi- 
šljam. Razotkrij sve što je grješno.“

Uključiti Boga: Moli Svetog Duha da ti da veću svijest o onome o 
čemu razmišljaš.
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2. Moli Boga da ti otkrije PORIJEKLO (IZVOR) tvojih misli.

„Sami sebe ispitajte da li ste u vjeri!Sami sebe istražite! Ili ne pozna-
jete sebe – da Krist je u vama. Ako ne, pokazujete se nevaljanima.“ 2. 
Korinćanima 13,5

Ključna stvar koju trebamo razumjeti u 2. Korinćanima 13,5 je da kada 
Pavao kaže da sami sebe istražimo, on želi reći da dovedemo prosuđivanje 
Svetog Duha da On ispita naše misli i da nam kaže odakle one dolaze. Ima 
nekih misli koje dolaze u tvoj um koje treba preispitati i moliti Boga da ti 
otkrije izvor tih misli. Slijedeći dijagram ilustrira uključivanje Boga da On 
za tebe prosudi izvor tvojih misli:

Uključiti Boga: Moli Svetog Duha da ti da veću svijest o onome o 
čemu razmišljaš. Moli ga da ti otkrije izvor tvojih misli.

Grješne misli: Važno je razumjeti da će grješne misli biti razotkrivene 
od Svetog Duha. Problem je da mi možda nećemo biti svjesni razotkriva-
nja Duha. I zato, korak vjere bi mogao izgledati ovako:

„Gospodine, ja ti vjerujem da ćeš ti povećati moju svijest i osjetljivost 
na grješne misli.“

Misao dolazi
u tvoj um

Moli Boga da ti
otkrije izvor te misli

Bog otkriva
izvor misli

Ja vjerujem da
sam opravdan
u onome što

ću učiniti.

Gospodine,
otkrij mi
izvor te
misli.

Ta misao 
je od mog

tijela.
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Uključiti Boga: Moli Svetog Duha da poveća tvoju svijest i osjetljivost 
na grješne misli koje se pojavljuju.

Dok činiš korake vjere postat ćeš više OSJETLJIV na 
razotkrivanje GRJEŠNIH misli od Svetog Duha.

ČETVRTI DAN

3. Moli Boga da ti OTKRIJE istinu s obzirom na tvoje misli.

„A kada dođe on , Duh Istine, uvest će vas u svu istinu.“ Ivan 16,13a

Budući da je jedan od odgovornosti Svetog Duha da tebi otkrije istinu, 
moli Boga da ti otkrije istinu s obzirom na misli o kojima razmišljaš.

Misao dolazi
u tvoj um

Moli Boga da ti
otkrije istinu

Bog otkriva
istinu tvoje misli

Ja vjerujem da
imam pravo
biti uzrujen.

Gospodine,
otkrij mi

istinu ove
misli.

Ti nemaš 
pravo biti
tjelesno
uzrujan.

Uključiti Boga: Počni moliti Boga da ti otkrije što je istina s obzirom 
na tvoje misli.
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4. Kad Duh razoktije grješne, lažljive, prijevarne, napasne, 
tjelesne ili osuđujuće misli, ODBIJ ih usvojiti i POVJERI svoje 
tjelesne misli Bogu.

a. Odbij usvojiti te misli

„Dakle, neka više ne vlada grijeh u vašem smrtnom tijelu, tako da vas 
podvrgne njegovim požudama!“ Rimljanima 6,12

Jednom kad ti Sveti Duh otkrije istinu o nekoj misli, ti možeš odbiti 
usvojiti bilo koju misao koja nije od Boga. U Kristu ti imaš Njegovu silu 
da kažeš „NE“ bilo kojoj grješnoj, tjelesnoj misli. Kao što je netko jednom 
rekao, „Ako tjelesna ili lažljiva misao dođe na ulazna vrata tvog uma, jed-
nostavno otvori stražnja vrata i pusti je van.“

Dodatno tome, Bog želi da tu misao povjeriš Njemu u vjeri kako bi je 
On mogao zarobiti. Povjeravanje znači da ti Bogu daješ pravo na tu 
misao. Ako tu lažljivu/tjelesnu misao ne povjeriš Bogu, bit ćeš u napasti 
da i dalje razmišljaš o tome sve dok ne usvojiš tu misao i dopustiš da te 
ona navede na grijeh.

Problem je u tome što ti AUTOMATSKI usvajaš te tjelesne, lažljive 
misli koje se stalno ponavljaju i lako je i dalje usvajati ih.

Misao dolazi
u tvoj um

Duh otkriva izvor
te misli

Odbij usvojiti 
tu misoa

Imam 
pravo ne
oprostiti.

To je
griješna
misao.

Neću
usvojiti

tu misao.
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Uključiti Boga: Moli Boga da ti otkrije neke od tjelesnih, lažljivih ili 
osuđujućih misli koje automatski usvajaš ne predstavljajući ih Bogu da ti 
On može reći jesu li one istinite ili ne. Dok ti On otkriva te misli, privuci 
se Njegovoj sili i reci „NE“ tim mislima.

b. Povjeri svaku od tih misli Bogu

„Svu ‘svoju brigu bacite na njega’, jer se on brine za vas!“ 
                                                                               1. Petrova 5,7

Zato ne trebaš gubiti vrijeme sa svojim tjelesnim ili lažljivim mislima. 
Ključno je da ih odmah povjeriš Bogu. Zato Pavao kaže u 1. Petrovoj 5,7 
da „bacimo sve svoje brige na Njega“. Baci svoje napasti, svoje laži i svoja 
osuđivanja na Duha da ih On može zarobiti.

Na primjer, „Gospodine, ti si mi objavio da mi se stalno vraćaju misli 
straha. Ja te molim da ti BUDEŠ moja snaga da mogu reći ‘Ne’ tim misli-
ma i da više ne usvajam te zastrašujuće misli.

Uključiti Boga: Dok ti Bog otkriva istinu o tvojim mislima, nauči po-
vjeravati te tjelesne i lažljive misli Bogu.

Povjeri misao
Bogu

Gospodine,
ja Tebi 

povjeravam
ovu miso.
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Što ako usvojiš lažljivu ili grješnu misao

Ako usvojiš lažljivu ili grješnu misao, sasvim je sigurno da će ti Duh to 
objaviti. Problem je u tome što to obično nije samo jedna misao nego niz 
misli. Poput lanca žaruljica. Kad jednom jednu usvojiš, druge će je pratiti 
jer su povezane. I zato čim prepoznaš da je misao laž, započni je/ih povje-
ravati Gospodinu.

PETI DAN

Druge ključne istine koje ne smijemo zaboraviti s 
obzirom na tvoj misaoni život

1. Duhovni filtar

Ne zaboravi da je duhovni filtar Božja istina koju vjeruješ. U ranoj fazi 
tvoj filtar neće biti dovoljno osjetljiv da zarobi svaku misao i ti ćeš usvajati 
svakakve misli. Međutim, dok nastavljaš primati otkrivenja o istini i vje-
rovati je, tvoj će filtar postajati osjetljiviji za lažljive, osuđujuće, napasne i 
druge misli. Ti ćeš otkriti da više ne usvajaš misli koje si nekada usvajao.

2. Razvij „svete navike“

Uključivanje Svetog Duha u naš misaoni život je proces koji se mora 
učiti. To je kao da učiš voziti auto standardnim prijenosom. U ranoj fazi 
morao si biti vrlo usredotočen na vezu između kočnice, gasa i kvačila. 
Međutim, nakon određenog vremena to ide automatski. Isto je i s tvojim 
misaonim životom.

U početku je važno biti namjerno usredotočen na uključivanje Svetog 
Duha koji otkriva izvor i istinu o misli i te misli povjeriti Duhu koji će ih 
zarobiti. Međutim, dok razvijaš „svetu naviku“ to će se događati automat-
ski.
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3. Razgovor sa sobom

„Ljubljeni, nemojte vjerovati svakom duhu, već duhove podvrgnite 
kušnji da vidite jesu li od Boga, jer su se pojavili mnogi lažni proroci u 
svijetu.“ 1. Ivanova 4,1

Još jedna „sveta navika“ koju treba razviti je ono što ja zovem „razgo-
vor sa sobom“. To je proces razmišljanja ili govorenja naglas Božje istine. 
Ja to radim posebno kad bijesni borba u mom umu. (Uvijek se vodi borba, 
ali ponekad je borba intenzivnija nego inače.) To je način na koji se pod-
sjećamo na istinu i način na koji „iskušavamo duhove“ da vidimo je li ono 
o čemu razmišljamo istina ili laž.

Misli
„Što ako“

Misli
„Da sam bar“

Što ako
dobijem
otkaz.

Da sam bar
uzeo taj
posao.
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4. Kad si u napasti živjeti u budućnosti ili u prošlosti, 
USREDOTOČI svoje oči na Krista u sadašnjem trenutku.

„Uprimo pogled u začenitka i završitelja vjere...“ Hebrejima 12,2

Većina kršćana živi na „što ako“ u budućnosti ili „da sam bar“ u prošlo-
sti. „Što ako ne budem unaprijeđen? Da sam bar drugačije odlučio, stvari 
bi danas bile drugačije.“ Ja vjerujem kad bi radio dnevnu inventuru svojim 
misli, ti bi u čuđenju otkrio koliko je takvih misli koje započinju sa „što 
ako“ ili „da sam bar“. Zdvajanje na prošlosti ili budućnosti može dovesti 
do tjelesnih misli srdžbe, tjeskobe, žaljenja, nesigurnosti, itd. To te isto 
tako lišava mira, počinka i radosti koju imaš u Kristu u sadašnjem trenutku.

Istina je da si ne možeš dopustiti živjeti u prošlosti ili u budućnosti. 
Zašto? To je zato što nemaš Boga u „bit ću“ niti Boga u „bio sam“. Tvoj 
Bog je Bog koji je „JA JESAM“. Drugim riječima, Bog ne želi da tratiš 
sadašnjost, mir i počinak zbog tjeskobe, brige, osuđivanja i krivice zbog 
budućnosti ili prošlosti.

Dok Bog obnavlja tvoj um, ti ćeš vidjeti ISPRAZNOST 
(i traćenje vremena) u životu iz „ŠTO AKO“ 

ili „DA SAM BAR“ u životu.

Uključiti Boga: Moli Boga da ti otkrije „što ako“ ili „da sam bar“ na 
kojima tvoj um zdvaja. Povjeri te misli Njemu i moli ga da tvoje oči drži 
usredotočene na Njemu iz trenutka u trenutak.

Na primjer: „Gospodine, otkrij mi gdje sam usredotočen na prošlost ili 
na budućnost umjesto na TEBE. Stavi me na mjesto i daj mi voljnost da ne 
zdvajam na „što ako“ ili „da sam bar“. 

4. Lakmus provjera je li neka misao OSUĐUJUĆA ili nije

„Sad, dakle, nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu.“ 
                                                                                  Rimljanima 8,1



„... i da budem u njemu, ne pravednošću koja bi bila moja – onom koja 
dolazio d Zakona – nego onom koja se dobiva po vjeri u Krista, praved-
nošću koja dolazi od Boga na osnovi  vjere...“ Filipljanima 3,9

Ja znam da mnogi kršćani imaju iskustvo samoosuđivačkih misli. Te 
samoosuđivačke misli obično dolaze kad smo u grijehu, kad se uhvatimo 
da razmišljamo tjelesno, ili kad ne uspijevamo doseći standarde koje mi-
slimo da Bog očekuje i gdje bismo trebali biti u našem kršćanskom hodu. 
Otkrio sam da mnogi kršćani provode više vremena u samoosuđivanju 
nego što su stvarno u grijehu ili u tjelesnom razmišljanju koje dovodi do 
samoosuđivanja.

Ključna je istina koju ne smijemo zaboraviti da je naša 
OSUDA POTPUNO riješena na križu.

Ti više NISI osuđen!
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Dodaj svojim
mislima „U KRISTU“

Ja sam
samodostatan

U KRISTU.

Ja sam
GUBITNIK
U KRISTU.

Ja sam
pohotan

U KRISTU.

Jedan od ključnih redaka pisan kršćanima je u Rimljanima 8,1. Budući 
da si u Kristu, za tebe kao kršćanina više nema nikakve osude. Istina je da 
si ti prema Filipljanima 3,9 PRAVEDAN. To znači da niti trenutka više ne 
moraš provoditi u osuđivanju samog sebe. Bog te više ne osuđuje, i zašto 



onda osuđuješ sam sebe? Ako nisi siguran da li imaš iskustvo samoosuđi-
vačkih misli, dodaj riječi „u Kristu“ svojim mislima.

Na primjer, misao može biti, „Ja sam gubitnik“, ili „Ja ne vrijedim ni-
šta“. To tebi može zvučati kao istina. Ali ti ćeš tada reći, „Ja sam gubitnik u 
Kristu“, ili „Ja sam nevrijedan u Kristu“ i odmah možeš vidjeti da je to laž.

Kada dodaš riječi „U KRISTU“ to će razotkriti jesu li te 
misli od Boga ili ne.

Uključiti Boga: Moli Boga da otkrije bilo kakve misli koje imaš koje 
mogu biti samoosuđujuće. Koristi riječi „u Kristu“ s nekima od tvojih mi-
sli da razotkriješ jesu li one osuđujuće. Kad ti dolaze te samoosuđujuće 
misli na um, moli Boga da te podsjeti i obnovi tvoj um za istinu da „više 
nema nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu“ (Rimljanima 8,1).

Ne zaboravi da u ovoj borbi nema PACIFISTA.

„...sine Timoteju... bij plemenit boj!“ 1. Timoteju 1,18

U ovoj borbi nema pacifista niti onih koji sjede sa strane. Iako ima kr-
šćana koji mogu djelovati kao da su savjesni disidenti, ti si ne možeš priu-
štiti da ne vodiš ovu borbu. Zato Pavao potiče Timoteja da se bori. Ako ne 
uđeš u borbu, to znači da si se već predao. Ti trebaš tu borbu voditi u Duhu 
s živošću i oprezom kako kaže u 1. Solunjanima 5,6:

„Prema tome, ne spavajmo kao ostali, već bdijmo i budimo trijezni!“

Ako ne uđeš u borbu, ti si već IZGUBIO!
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Uključiti Boga: Moli Svetog Duha da ti otkrije područja gdje nisi ušao 
u borbu i gdje se ne boriš.

Sažetak
Nadam se da ti je ova lekcija bila korisna da dobiješ bolje razumijeva-

nje što znači uključiti Svetog Duha da On vodi borbu za tvoj um. U slije-
dećoj lekciji vidjet ćemo kako sotona utječe na naš misaoni život.



Treća lekcija

Sotonski utjecaj na tvoj misaoni život -
Duhovna borba

„...onima kojima je bog ovoga svijeta posve oslijepio nevjerničku 
pamet da jasno ne vide svjetlo sjajne Radosne vijesti Krista, 

koji je slika Božja.“
2. Korinćanima 4,4

PRVI DAN
Uvod

U Drugoj smo lekciji govorili o sotoni i demonskim silama koji 
su neprijatelji naših umova. Mislim da je korisno jednu lekciju 
se usredotočiti na utjecaj koji sotona ima na naše umove i kako 

uključiti Boga u duhovnu borbu da se suoči sa sotonom i demonskim si-
lama. Sotona/demoni mrze Boga. Oni su se u najranijim danima pobunili 
protiv Boga i oni znaju da je njihova konačna sudbina pakao. Njihov je 
primarni cilj da učine sve što je u njihovoj moći da spriječe da se ljudska 
vrsta spasi. Jednom kad si spašen njihov je cilj ukrasti, ubiti i uništiti tvoj 
hod s Kristom. Zato ćemo istražiti neke strategije neprijatelja i kako uklju-
čiti Božju silu da se suoči sa sotonskim/demonskim.

Suočavanje sa Sotonom i njegovim demonskim silama

Sotona je tvoj jedini povjesničar. On drži vrlo pedantne zapise o čita-
vom tvom životu. On i njegove demonske sile znaju tvoje slabosti, tvoje 
modele grijeha i tvoja lažljiva vjerovanja. Oni točno znaju područja u ko-
jima si najranjiviji. I zato te oni pokušavaju odvući od tvog hoda s Bogom 
izazivajući silu grijeha i tvoje modele tjelesnosti. Sotona i njegove demon-
ske sile su nemilosrdni u načinu na koji koriste laži, napasti, prijevare i 
osude da te odvuku od tvog hoda vjere.

„Budite trijezni i bdijte: vaš protivnik, đavao, obilazi kao ričući lav, 
tražeći koga da proždere!“ 1. Petrova 5,8
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Riječ „proždrijeti“ u 1. Petrovoj 5,8 znači „uništiti“ u originalnom Grč-
kom. Razmisli o tome za trenutak. Sotona/demoni namjerno traže da uni-
šte kršćane i nekršćane. Uništenje za nekršćane znači da će sotona/demo-
ni pokušavati spriječiti ih da budu spašeni u najmanju ruku a u krajnjim 
slučajevima će ih pokušati navesti na samoubojstvo. Koji su neki primjeri 
kako sotona/demoni mogu uništiti kršćane?

Sotona i njegovi demoni mogu doći protiv kršćana:

•	 Ometajući ih u njihovom hodu vjere s Bogom.
•	 Držeći ih u ropstvu njihovim lažljivim vjerovanjima.
•	 Držeći ih u stalnom porazu s obzirom na njihove modele grijeha.
•	 Vraćajući ih na njih same kao izvor života.
•	 Uvjeravajući ih da se suočavaju sa svojim problemima neovisno 

od Boga.
•	 Vodeći ih na mjesto da počine samoubojstvo.

Zato kršćani moraju biti vrlo svjesni sile i sposobnosti sotone/demona. 
Mi se ne trebamo bojati njihove sile, ali moramo biti duhovno upoznati i 
oprezni s obzirom na njih

Prije nego ide dalje u našem proučavanju, želim progovoriti o proble-
mu prebivanja sotone/demona nasuprot utjecaju sotone/demona u našim 
životima.

KLJUČNA ISTINA
Sotona i njegovi demoni NE MOGU PREBIVATI u tebi kao 

kršćaninu. Budući da si ti u zajedništvu s Bogom, sotona i 
njegovi demoni mogu jedinu pokušati UTJECATI na tvoju 

dušu. Oni ne mogu u njoj prebivati.

U 2. Korinćanima 12,7 vidimo da sotona dovodi svoje demone protiv 
naše duše. Ovo se dogodilo Pavlu kad mu je sotona poslao demona (gla-
snika od sotone) da ga muči:

„I da se ne bih uzoholio zbog obilja objava stavljen mi je  trn u tijelo 
sotonin poslanik, da me trajno muči da se ne uzoholim.“ 

                                                                             2. Korinćanima 12,7
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Strategija sotone

„Lopov ne dolazi, osim da ukrade, zakolje i uništi.“ Ivan 10,10

Ne smijemo zaboraviti da je strategija sotone trojaka: ukrasti, ubiti i 
uništiti. Sotona želi ukrasti počinak, radost i mir koji imamo u Kristu, želi 
ubiti naš impuls da hodamo u vjeri i želi uništiti našu želju i volju da na-
stavimo ovisiti o Bogu.

Pogledajmo neke načine na koje sotona/demoni ispunjavaju ovu strategiju.

Sotonska/demonska strategija prvi dio – UMETANJE njihovih 
misli u naše umove

Važno je sjetiti se da sotona i demonske sile znaju našu prošlost. Oni 
znaju naše snage i naše slabosti. Oni blisko poznaju naše tjelesne modele 
ponašanja i snagu tih tjelesnih modela. I zato oni mogu djelovati kako nas 
najbolje zadržati usredotočene na nas same i koristiti naše tjelesne modele 
protiv nas da nas navedu na grijeh. Njihova se strategija fokusira na naš 
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TIJELO

DUŠA

UM OSJEĆAJI

Sotona može utjecati, 
ali NE može prebivati u duši

Lažljiva
vjerovanja

oštećeni

Neovisna /
nevoljna

Ljudski duh
U ZAJEDNIŠTVU

s Bogom

VOLJA

UTVRDE Ranjivost

Tijelesna
ponašanja

SOTONA

U
TJECAJ



misaoni život. Zato je dio njihove strategije umetnuti tjelesne, lažljive, 
osuđujuće i napasne misli u naše umove.

Pročitaj Matej 16,21-23 da vidiš savršeni biblijski primjer strategije so-
tone i kako on umeće misli u naše umove.

„Otada poče Isus izlagati svojim učenicima da mora ići u Jeruzalem, 
gdje će mnogo trpjeti od starješina, glavara svećeničkih i književnika, da 
će biti ubijen i da će uskrsnuti treći dan. Petar  ga povuče nasamo i 
poče ga odvraćati riječima: ‘Nek ti Bog bude milostiv, Gospodine! Bože 
sačuvaj! Tebi se takvo što ne smije dogoditi!’ On se okrene Petru i reče: 
‘Sotono, idi mi s očiju! Ti si sablazan za me jer tvoje misli nisu Božje, već 
ljudske.’“ Matej 16,21-23

Kad je Petar reagirao na ono što je Isus govorio svojim učenicima o 
svojoj smrti i uskrsnuću, Isusov je odgovor bio, „Idi od mene sotono“. 
Isus je znao tko se nalazi iza njegovih misli koje je Petar verbalizirao. Isus 
je znao da je sotona umetnuo te misli Petru i on se zato nije obratio Petru 
već je govorio sotoni. Budući da sotonske/demonske misli dolaze u obliku 
prvog lica, može biti vrlo teško (ako ne i nemoguće) da mi sami prosudimo 
jesu li ili nisu naše misli naše vlastite ili dolaze od samog sotone.

DRUGI DAN

Ključna istina koju ne smijemo zaboraviti s obzirom na sotonu i tvoj 
misaoni život:
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Kad sotona/demoni umeću misli u tvoj um, oni uvijek dolaze u 
PRVOM licu i vrlo će sličiti tvom glasu.

Kad sotona umeće misli u tvoj um one nikada neće biti u trećem licu. 
One će uvijek biti u prvom licu („ja“ ili „meni/e“) kako bi te uvjerio da je 
ta misao potekla od tebe. Dijagram dolje otkriva različite oblike misli koje 
sotona/demoni mogu umetnuti u tvoj um kao i kako te misli mogu zvučati 
u prvom licu.



Druga spletka neprijatelja je da ti nametne misli koje krive Boga kao na 
primjer, „Bog je odgovoran za ovu zbrku u kojoj sam se našao. On je uzrok 
sve moje boli.“ Ako usvojiš ovakve misli, tada ćeš kriviti Boga umjesto da 
shvatiš da je sotona izvor tvojih takvih  misli.

Pitanja: Postoje li područja u tvom životu gdje za nešto kriviš Boga? 
Moli Boga da ti otkrije jesu li sotona/demoni iza takvog razmišljanja.

Uključiti Boga: Počni moliti Boga da ti razotkrije bilo kakve lažljive, 
napasne, osuđujuće ili tjelesne misli koje imaš koje možda dolaze od so-
tone/demona.
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Sotona/demoni su sposobni UMETNUTI
tjelesne, lažljive, osuđujuće i napasne misli u tvoj um.

Sotona/demoni umeću
napasne misli

Sotona/demoni umeću
osuđujuće misli

Sotona/demoni umeću
lažljive misli Sotona/demoni umeću

tjelesne misli

Ne mogu 
oprostiti toj osobi 

ono što je 
učinila.

Što ako 
jednostavno 

ovo ne 
prijavim

poreznoj.

Bog mi nikada
neće oprostiti ovo

što sam učinio.

Imam pravo biti
ljut zbog svega

što su mi
učinili.

Strategija sotone/demona Drugi dio – PRIJEVARA

„Ali se bojim da se slučajno ne bi, kao što je zmija zavela Evu svojim 
lukavstvom, vaše misli pokvarile te se udaljile od Kristu dužne iskrenosti i 
čistoće.“ 2. Korinćanima 11,3



„Nije ni čudo, jer se sam sotona pretvara u anđela svjetla.“ 
                                                                     2. Korinćanima 11,14

Cilj sotone je da u tvom um umeće te misli u prvom licu u nadi da ćeš 
ih ti usvojiti vjerujući da su to tvoje misli. To je velika sotonska prijevara. 
I tu je on najopasniji. Zašto? Ako ti usvojiš misli koje ti nameću sotona/
demoni, one te mogu držati u ropstvu tvojim lažnim vjerovanjima i dalje 
te odvlačiti u pogrešne zaključke.

Na primjer, sotona ili demoni mogu umetnuti misli u prvom licu poput, 
„Zašto ja ne mogu pobijediti ovaj svoj problem grijeha? Ja sam stalno 
poražen uvijek iznova. Mora da ja činim nešto pogrešno.“ Ako ostaneš 
usredotočen na ove sotonske/ demonske misli, one će te zavesti i navesti 
do pogrešnih zaključaka kao što je, „Bog zapravo uopće ne djeluje u mom 
životu. On možda stvarno uopće ne želi da se ja promijenim. Mislim da ću 
ja odustati od Boga.“ Ako usvojiš te misli i djeluješ na temelju njih, doći 
ćeš do zaključka da se moraš vratiti svojoj tjelesnosti i preuzeti kontrolu 
jer Bog neće ništa učiniti za tebe.

Uključiti Boga: Moli Boga da ti otkrije da li te sotona/demoni poku-
šavaju prevariti s obzirom na tvoje tjelesne i grješne misli koje se stalno 
javljaju.

TREĆI DAN

Strategija sotone/demona Treći dio – Uvjeriti te da SUMNJAŠ 
u Boga

„Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je stvori Jahve, Bog. Ona 
reče ženi: ‘Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni sa jednog drveta 
u vrtu?’“ Postanak 3,1
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PRIJEVARA je ključna strategija sotone i njegovih demona.
Oni stalno tebe pokušavaju prevariti navodeći te da vjeruješ da je 

tvoj VLASTITI um izvor NJIHOVIH misli.



„Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost 
poželjno: ubere ploda njegova i pojede. Dade i svom mužu, koji bijaše s 
njom, pa je i on jeo.“ Postanak 3,6

Kao što smo vidjeli u Edenskom vrtu, cilj sotone/demona je stvoriti pu-
stošenje u tvojoj duši uvjeravajući te da sumnjaš u Boga, Njegovu ljubav, 
Njegovu snagu, Njegovu dobrotu i Njegovu želju za tvojom preobrazbom, 
itd. Sotona zna da ako može stvoriti samo trunku sumnje, ti ćeš biti na 
kušnji vratiti se u svoju tjelesnost i živjeti iz vlastitih nastojanja i napora.

Na primjer, pretpostavimo da si izgubio bliskog prijatelja u teškoj pro-
metnoj nesreći. Pogledaj slijedeću ulustraciju da vidiš kako sotona to može 
iskoristiti da stvori sumnju u tvom umu o Bogu i da te okrene od vjerova-
nja Njemu.
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Sotona/demoni
umeću misao

Sotona/demoni
umeću zaključak

Sotona /demoni se
nadaju da ćeš 

usvojiti tu misao

Zašto je 
Bog to

dopustio?

Ne vjerujem
da je Bog
vrijedan

povjerenja.

Ja više ne
mogu

vjerovati
Bogu.

Sotona/demoni znaju da jednom kad počneš sumnjati u Boga, 
okrenut ćeš se ponovo u život iz sebe kao izvora.

Uključiti Boga: Moli Boga da razotkrije dolaze li misli iza tvojih sum-
nji od sotone/demona.



Kako ćemo uključiti Boga da se možemo  suočti sa 
sotonom i njegovim demonima?

1. NAUČI da istina o sotoni iz Božje riječi razvija naš duhovni filtar.

Učenje Božje istine izgradit će „duhovni filtar“ o kojem smo prethodno 
govorili. Dok učimo istinu i primamo otkrivenje od Svetog Duha o isti-
ni, naš duhovni filtar se razvija i postaje razboritiji, povjerljiviji i više ne 
usvaja misli od sotone/demona. Postoje četiri ključne istine koje trebamo 
naučiti o sotoni:

a. Budi OPREZAN s obzirom na spletke i strategije sotone/demona.

„Budite trijezni i bdijte: vaš protivnik, đavao obilazi kao ričući lav, tra-
žeći koga da proždre.“ 1. Petrova 5,8

„...da nas ne bi prevario sotona; njegove nakane vrlo dobro poznaje-
mo.“ 2. Korinćanima 2,11

Već smo govorili o nekoliko strategija sotone. Ključ suočavanja s nje-
govim strategijama je duhovan oprez. Ja jednostavno definiram duhovni 
oprez kao duhovnu svijest i osjetljivost na razotkrivanje Svetog Duha so-
tonskih spletki.

U konačnici, glavni cilj sotone je da te usredotoči na tebe samog kao 
izvor kako ćeš živjeti život.

b. Mi smo u našoj sili BESPOMOĆNI boriti se protiv sotone i 
njegovih demona.

„Ali ovo blago nosimo u zemljanim posudama da se ona izvanredna 
uspješnost pripisuje Bogu, a ne nama.“ 2. Korinćanima 4,7

Budući da se borimo protiv neprijatelja kojeg ne možemo vidjeti, mi se 
nikako ne možemo boriti protiv sotone i njegovih demonskih sila. I zato 
nemoj razgovarati sa sotonom i njegovim demonskim silama. To je Božji 
posao. Tvoj je dio da uključiš Boga i Njegovu silu da se suoči s tim nepri-
jateljima.
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c. Sotona i njegovi demoni su bespomoćni kad mi hodamo u 
Božjoj SILI.

„.. i tada će se pojaviti Bezbožnik ‘koga će’ Gospodin Isus ‘ubiti da-
hom svojih usta’ i uništiti sjajem svoga dolaska.“ 2. Solunjanima 2,8

„Sad budući da djeca imaju zajedničku krvi  i meso, jednako i sâm 
(Isus) postade sudionik u tome da smrću uništi onoga koji ima vlast nad 
smrću, to jest đavla...“ Hebrejima 2,14

„Vi ste, dječice, od Boga i vi ste ih pobijedili, jer je veći onaj koji je u 
vama nego onaj koji je u svijetu.“ 1. Ivanova 4,4

Dok hodamo u vjeri, mi hodamo u Božjoj sili nad sotonom/demonima. 
To je još jedan ključni razlog zašto je tako važno hodati u vjeri. Sotona je 
lav bez zubiju kad mi ovisimo, počivamo i crpimo iz Božje sile.

Uključiti Boga: Moli Boga da ti dâ veće otkrivenje istine s obzirom na 
sotonu i njegove demone.

ČETVRTI DAN

d. Sad kad si u zajedništvu s Bogom ti imaš njegovu POTPUNU 
zaštitu (OKLOP).

„Obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstavit đavol-
skim napadima!“ Efežanima 6,11

U trenutku kad si spašen Bog ti na raspolaganje daje svoju bojnu opre-
mu. Oprema je sâm Krist. Međutim, ti imaš odabir koji moraš učiniti, a to 
je hoćeš li na sebe staviti Njegovu opremu ili ne. Ako hodaš u ovisnosti 
o Bogu ti nosiš Njegovu (imaš potpunu zaštitu) opremu. Međutim, ako 
odabereš hodati u tjelesnoj neovisnosti o Bogu, ti automatski skidaš tu 
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opremu. Božja oprema ti više ne može dati zaštitu protiv tvog tijela, sile 
grijeha i sotone/demona.

Sada je na TEBI da se zaštitiš od svih unutarnjih i vanjskih neprijatelja. 
Možeš imati ruke vezane iza leđa jer si bespomoćan protiv svih tih neprija-
telja. Zato je ključno da nastaviš hodati u vjeri tako da te Božje naoružanje 
može stalno štititi protiv „vatrenih strijela“ neprijatelja.

„U svemu uzmite veliki štit – vjeru; njime ćete moći ugasiti sve goruće 
stijele Zloga!“ Efežanima 6,16

Uključiti Boga: Moli Boga da ti dâ veću želju da hodaš u njegovom 
naoružanju tako da se možeš oduprijeti žarkim strijelama neprijatelja.

2. Moli Svetog Duha da ti OTKRIJE jesu li tvoje misli od sotone/
demona.

„Ljubljeni, nemojte vjerovati svakom duhu, već duhove podvrgnite ku-
šnji da vidite jesu li od Boga, jer su se pojavili mnogi lažni proroci u svi-
jetu...“  1. Ivanova 4,1

Pretpostavimo da imaš misao da se osvetiš prijatelju koji te odbacio. 
Pretpostavimo također da je ta misao došla od sotone. To može zvučati 
kao, „Ja ne mogu vjerovati da je moj prijatelj to meni rekao. Ja se toga ne 
mogu osloboditi. Ja se njemu moram osvetiti.“

Prije nego djeluješ u skladu s tom misli, moli Boga da ti kaže koji je 
izvor te misi. Slušaj pažljivo što će ti Sveti Duh otkriti. Slijedi ilustracija 
kako to može izgledati:

Uključiti Boga: Razvij naviku da pitaš Svetog Duha da ti otkrije izvor 
tvojih misli. Moli ga da ti razotkrije misli koje dolaze od sotone/demona.

63



3. POVJERI sotonske/demonske misli Bogu i moli Svetog Duha 
da zarobi te misli.

Jednom kad ti Sveti Duh otkrije da neke misli dolaze od sotone/demo-
na, povjeri te misli Njemu da ih On može zarobiti. Ne zaboravi da povje-
ravanje misli Bogu znači da ti ne usvajaš te sotonske/demonske misli, to 
znači da ih predaješ Bogu da ih On zarobi.
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Moli Boga da ti otkrije
izvor te misli

Sveti Duh ti otkriva
izvor te misli

Sotona/demoni umeću
tjelesne misli u tvoj um

Gospodine, odakle
je došla ta

misao.

To je bila
misao od
sotone.

Osvetit ću
se mojem
prijatelju.

Gospodine, ja 
Tebi povjeravam

ovu miso da 
je Ti zarobiš.

Povjeri sotonske/demonske misli
Bogu da ih On zarobi



PETI DAN

4. Ako misli nastavljaju dolaziti, PRIVUCI se Božjoj SILI da 
ukloni te misli.

„Prema tome, pokorite se Bogu. Oduprite se đavlu, pa će pobjeći od 
vas!“ Jakov 4,7

Mnogo puta sotona neće umetnuti misao samo jednom. On će možda 
nastaviti umetati istu misao uvijek iznova da iscrpi tvoju vjeru u tolikoj 
mjeri da ćeš na kraju usvojiti tu misao i predati se grijehu. Stoga se trebaš 
nastaviti privlačiti Božjoj sili da ukloni te misli.

U Jakovu 4,7 možemo vidjeti da svoje misli moramo pokoriti Bogu, a 
Bog će se oduprijeti sotoni/demonima kroz tebe. Odvojeno od Boga ti se 
ne možeš oduprijeti sotoni. Ti si bespomoćan učiniti to u svojoj snazi.

Možda će potrajati neko vrijeme prije nego se sotona KONAČNO 
preda, i zato nastavi tražiti Boga da UKLONI sotnske/demonske 

misli.
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Dijagram na slijedećoj strani koristi analogiju „Linije“ da pokaže kako 
se mi nastavljamo privlačiti Božjoj sili da se suoči sa sotonskim/demon-
skim mislima. Čitanjem s lijeva na desno prvo se nalaze sotonske/demon-
ske tjelesne misli koje su ti umetnute u tvoj um ispod „Linije“. Ako ideš 
iznad „Linije“ i uključiš Božju silu, tada ti povjeravaš tu misao Njemu. 
Međutim, neprijatelj ti ponovo može doći s istom grješnom misli ispod 
„Linije“. Ti se tada moraš dići iznad „Linije“ i još jednom tražiti Božju silu 
da ukloni tu misao. Taj proces će možda potrajati sve dok te neprijatelj ne 
prestane napadati tim mislima.

5. Kad osjetiš da si pod DEMONSKIM napadom, moli Boga i 
traži Njegovu silu da ukloni  demone koji te TLAČE.

Postojat će periodi u tvom hodu vjere kad ćeš iskusiti stalni pritisak de-
mona ili sotone. To ćeš osjetiti kao stalni pritisak ili totalni napad na tvoj 
um. Ti ih u svojoj snazi ne možeš spriječiti da utječu na tvoj um. I zato moli 
Boga da koristi svoju silu da ukloni taj sotonski/demonski utjecaj koji te tla-
či. Ovdje ćeš ponovo morati voditi bitku vjere stalno tražeći Boga da ukloni 
taj pritisak. Za vrijeme deomonskog napada, demoni obično neće odustati 
nakon samo jednog napada. Ovo je osobito istina u područjima tvojih snaž-
nih lažnih vjerovanja i utvrda. To je ilustrirano u slijedećem dijagramu.



Koristeći analogiju „Linije“, pretpostavimo da si ti pod demonskim na-
padom. Odmah moli Boga da u Njegovoj sili otjera demone. To ćeš možda 
morati ponoviti nekoliko puta ovisno o ozbiljnosti napada. Ključ je u tome 
da nastaviš moliti Boga da u svojoj sili ukloni demonski utjecaj sve dok 
napad ne prestane.
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Nastavi prianjati uz Božju silu da ukloniš
stalne sotonske/demonske misli 

Sotona/demoni
nastavljaju umetati

gješne misli

Sotona/demoni
umeću gješnu misao

Ja vjerujem u tvoju
silu da ukloni

ovu misao.

Ja vjerujem u tvoju
silu da ukloni

ovu misao.

Osvetit ću se
svom

prijatelju.
Osvetit ću se

svom
prijatelju.

DUŠA

DUH

Kad si pod pritiskom demonskog napada
prikloni se Božjoj sili da ukloni demone

DUŠA

DUH

Gospodine, ja Te 
molim da u svojoj 

sili ukloniš 
ove demone.

DEMONSKI

NAPAD

DEMONSKI

NAPAD



Zbijanje tvog naoružanja (Što se događa kad hodamo u vjeri)

Postoji još jedna analogija koju volim podijeliti, a to je da moramo ići 
dalje s obzirom na sotonske i demonske strategije u našim životima. Mi 
znamo da u trenutku kad smo spašeni mi imao pristup u potpuno Božje 
naoružanje. Naoružanje je sâm Krist koji je Istina. Međutim, u ranoj fazi 
naše je naoružanje vrlo slabo zbog naše nevjere. Međutim, kako rastemo 
u vjeri, kako vjerujemo i hodamo u istini naše se naoružanje zbija i mi 
smo sve sposobniji usprotiviti se žarkim strijelama neprijatelja. Međutim, 
budući da neprijatelj zna našu prošlost, on stalno traži slabe točke u našem 
naoružanju. I zato je ključno da nastavimo hodati u vjeri tako da se naše 
naoružanje zbija i da možemo čvrsto stajati protiv napada neprijatelja.

Sažetak

Mnogo je više toga što bismo mogli kazati o sotoni i njegovim demon-
skim silama. Međutim, ključna je istina u ovom dijelu proučavanja da smo 
bespomoćni protiv sotone/demona bez sile Svetog Duha. Međutim, kad 
uključiš Boga, Sveti Duh će razotkriti misli koje dolaze od sotone/demona 
i on će zarobiti te misli.
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Četvrta lekcija

Razumijevanje naših osjećaja
PRVI DAN

Uvod

U ovoj lekciji ćemo se usredotočiti na naše oštećene osjećaje i 
ranjivost koji prebivaju u našoj duši. Istražit ćemo izvore naše 
ranjivosti kao i Božji proces iscjeljivanja. Ja vjerujem ako se 

boriš u ovom području da će Bog upotrijebiti ove istine da započne proces 
iscjeljenja.

Što moramo razumjeti u vezi s osjećajima?

Od početka nas je Bog stvorio s osjećajima koji su dio ustrojstva naše 
duše. To je dio naše „ljudskosti“. Osjećaji su dar od Boga. Oni nam dopu-
štaju da izrazimo naše osjećaje o svemu što se dogodilo ili što se događa 
u našim životima.

Poznati autor piše, „Osjećaji su Božji pokazatelji što se događa iznutra. 
Oni nisu ni loši ni dobri. Oni su amoralni i oni su tek dio naše ljudskosti. 
Baš kao što reagiraš na upozorenje fizičke boli, trebaš naučiti reagirati na 
svoje emocionalne pokazatelje.“

Kad su osjećaji u skladu s Božjom istinom, mi tada u njima funkcio-
niramo kako je Bog nakanio. Međutim, kad su osjećaji vezani ili istječu 

iz naših lažnih vjerovanja, oni postaju 
oštećeni osjećaji i mogu u našim du-
šama izazvati pustoš. Pogledaj prvo 
oštećene osjećaje u Edenskog vrtu 
poslije pada u grijeh:

„Jahve Bog zovne čovjeka, ‘Gdje 
si?’, reče mu. On odgovori: ‘Čuo sam 
tvoj korak po vrtu; pobojah se jer sam 
go, pa se sakrih.’“ Postanak 3,9-10
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Pitanje je, „Zašto su Adami Eva imali iskustvo straha?“ Prije pada u 
grijeh oni se nikada nisu ničeg bojali, osobito se nisu bojali Boga. Zašto su 
se sada sakrili pred Bogom? Oni su se sakrili zbog počinjenog grijeha i nji-
hovog lažnog vjerovanja da se oni sada trebaju bojati Boga. Kao rezultat 
svoje neovisne odluke da ne vjeruju Bogu, oni su iskusili oštećene osjećaje 
straha kojeg nikada prije nisu iskusili.

Vježba: Zapiši oštećene osjećaje koje osjećaš kad su potaknuta tvoja 
lažna vjerovanja (npr. tjeskoba, strah, neadekvatnost, krivica, osuda, itd.).

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

OŠTEĆENI osjećaji su osjećaji koji su vezani i koji su 
proizvod tvojih lažnih vjerovanja.

Isus je imao osjećaje!

„Nemamo, naime, nekoga velikog svećenika koji ne bi mogao suosje-
ćati s našim slabostima, nego jednoga koji je iskusan u svemu (kao i mi), 
samo što nije sagriješio.“ Hebrejima 4,15

„Tada im reče: ‘Žalosna je duša moja do smrti. Ostanite ovdje i bdijte 
sa mnom!’“ Matej 26,38

Isus je u svojoj ljudskosti imao osjećaje kako što ih imamo i mi. On 
nije bio izuzet od tih osjećaja. Zašto? Jedan je razlog taj da bi On mogao 
suosjećati s nama On je trebao osjetiti bol naših osjećaja (Hebrejima 4,15). 
Isus je plakao kad je vidio tugu svojih prijatelja zbog smrti Lazara (Ivan 
11) i Isus je bio uzbuđen zbog stotnikove vjere (Matej 8). Mi vidimo srdž-
bu u hramu kad je izokrenuo stolove trgovaca (Ivan 13) i njegovu tugu u 
Getsemanskom vrtu (Matej 26,38).

69



Zašto je važno da ne zaboravimo da je Isus imao iste osjećaje? Zato što 
je iz dana u dan, iz trenutka u trenutak, Isus morao donositi iste odluke 
koje donosimo i mi. Baš kao što je i naše iskustvo, i pred Isusom je stajalo 
pitanje, „Hoćeš li živjeti prema svojim osjećajima ili ćeš iz trenutka u tre-
nutak živjeti u ovisnosti o Ocu i Njegovoj istini?“

Je li ti ikad palo na um da je Isus odabrao živjeti prema 
svojim osjećajima umjesto u ovisnosti o svom Ocu da 

On možda nikada NE BI otišao na križ za nas?

Oštećeni ili prijevarni osjećaji

Oštećeni osjećaji
Oštećeni osjećaji su rezultat ponavljanih 

negativnih poruka, zlostavljanja, trauma, itd. 
Vratimo se na neke negativne poruke koje si 
slušao odrastajući kao što su, „Nisi dobar!“, „Ti 
si gubitnik!“, „Ne volim te!“ (Ne zaboravi da to 
mogu biti verbalne i neverbalne poruke.) Pret-
postavimo za trenutak da su te te poruke ostavi-
le s osjećajima neadekvatnosti, bezvrijednosti 
ili nesigurnosti. Dok počinješ vjerovati da su te 
poruke o tebi istina, povećava se sklonost da se 
osjećaš neadekvatno, bezvrijedno i/ili nesigur-
no kad kod još danas čuješ slične poruke.
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DRUGI DAN

Prijevarni osjećaji

Prijevarni osjećaji uglavnom dolaze od pozitivnih poruka i okolnosti. 
Ako oni dolaze od pozitivnih poruka kao što je, „Ti to možeš, nema ničeg 
što ti ne bi mogao.“, itd., ti ćeš se možda osjećati samopouzdano i siguran 
u sebe. Zašto su ti osjećaji prijevarni? Oni su prijevarni jer oni osnažuju 



tvoj neovisan i samodostatni stav koji će rezul-
tirati time što ćeš TI pokušavati živjeti kršćan-
ski život neovisno od Boga.

„Emocionalna“ njihaljka

Osjećaji teku iz naše duše u svakom trenut-
ku. Mi imamo iskustvo pozitivnih osjećaja 
kao što su ljubav ili sreća ili imamo iskustvo 
negativnih osjećaja kao što su srdžba ili strah. 
To je kao da smo na ljuljački. Mi se njišemo 
amo tamo u našoj duši iz pozitivnih u nega-

tivne osjećaje. Ne smeta nam kad idemo prema pozitivnim osjećajima, 
ali kad imamo iskustvo negativnih osjećaja, mi se želimo odmaknuti od 
njih. Mi želimo pokušati kontrolirati našu ljuljačku, ali istina je da mi ne 
možemo zaustaviti osjećaje da se izmjenjuju. Slijedeći dijagram ilustrira 
tu istinu:

Prema Božjem dizajnu naši osjećaji se trebaju izmjenjivati. To je dio 
našeg duševnog ustroja. Međutim, Bog želi djelovati kroz naše osjećaje. 
Dok Bog preobražava naše duše, On želi da imamo iskustvo pozitivnih 
osjećaja kao što su radost ili sreća. Kad imamo iskustvo negativnih osje-
ćaja, On ih koristi da nam razotkrije naše tjelesne stavove ili naša lažna 
vjerovanja. On dopušta našim osjećajima da nam pokažu da se trebamo 
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DUŠA

DUH

Pozitivni osjećaji Negativni osjećaji

Naši su osjećaji poput ljuljačke



okrenuti Bogu kao našem Izvoru koji će se suočiti s onim što je iza bilo 
kakvih negativnih osjećaja.

Na primjer, ti si upravo otkrio da imaš neku vrstu prijetećeg zdravstve-
nog stanja. U trenutku kad dobiješ lošu vijest na površinu će možda izaći 
negativni osjećaji kao što su zabrinutost ili strah. Odluka će biti hoćeš li 
strah i zabrinutost povjeriti Bogu ili ćeš se sam držati za njih. Ako se držiš 
tih negativnih osjećaja, oni te mogu pobijediti i kontrolirati. Međutim, ako 
te negativne osjećaje povjeriš Bogu, tada On može biti tvoj Izvor utjehe i 
mira.

Bez obzira koliko bi mi voljeli izbjeći ili ne osjećati negativne osjećaje 
to je nemoguće. I zato je važno znati da su osjećaji samo indikatori onog 
što se događa iznutra i da nema potrebe pokušavati kontrolirati ih. Među-
tim, kad su osjećaji omotani oko tvojih lažnih vjerovanja, tada se javlja 
veći problem.

Osjećaji i tvoji sustavi vjerovanja

Bilo kakve poruke u tvom umu koje se ponavljaju mogu rezultirati osje-
ćajima koji mogu i ne moraju biti istiniti, ali oni mogu biti prihvaćeni kao 
da su istiniti. Ako se ne suočimo Božjom istinom s lažljivim porukama 
koje se ponavljaju, tada osjećaji povezani s tim porukama mogu postati 
lažna vjerovanja. „Ja osjećam“ postaje, „Ja vjerujem da jesam“. Kad lažno 
vjerovanje postane prihvaćeno kao da je istina, osjećaje koji su s njime 
povezani više ne preispitujemo. Sami osjećaji tada pojedincu diktiraju što 
je istina. To rezultira tjelesnim ponašanjima koja su u skladu s osjećajima. 
Ti osjećaji postaju „oštećeni“ osjećaji jer su oni lažljivi.

U slijedećem dijagramu možemo vidjeti da ono što osjećamo i vjeru-
jemo postaje jedno te isto. Kad su ti oštećeni osjećaji koji su omotani oko 
lažnih vjerovanja dotaknuti, oni mogu voditi do tjelesnih ponašanja na isti 
način na koji nas naša lažna vjerovanja mogu voditi u tjelesna ponašanja.
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Bez obzira koliko bi mi voljeli kontrolirati IZMJENU naših 
osjećaja to je nemoguće.

Međutim, Bog će iskoristiti naše osjećaje u Njegovom 
procesu preobrazbe.



TREĆI DAN

„Ja osjećam“ i zato „Ja vjerujem da jesam“

Pogledajmo na ovaj proces kako naši oštećeni i prijevarni osjećaji mogu 
dovesti do lažnih vjerovanja. Započet ćemo s oštećenim osjećajima.

Primjer: Pretpostavimo da si uglavnom propustio ispuniti očekivanja 
svojih roditelja. Ti započinješ razvijati osjećaje povezane s tom pogreš-
kom. Kao rezultat tih pogrešaka ti ćeš možda reći:

73

O  ij sa jeć ćej as jiO     Oi j sa jeć ćej as jiO

Osjećaji su vezani za 
tvoja lažna vjerovanja

Ja osjećam 
i zato vjerujem

da jesam:
Samodostatan

Gubitnik
Samopouzdan
Nesposoban



OSJEĆAM SE neprihvaćen i nevrijedan.

Jer se tako OSJEĆAM,

JA SE PONAŠAM kao da sam neprihvaćen ili nevrijedan.

Jer se tako OSJEĆAM i PONAŠAM,

JA VJERUJEM da SAM JA neprihvaćen ili da SAM nevrijedan.

Jer se OSJEĆAM i PONAŠAM i VJERUJEM  na taj način.

Ja to činim ČINJENICOM govoreći da „JA JESAM neprihvaćen i JA 
JESAM bezvrijedan.“

Idući od osjećaja do vjerovanja do činjenica je uglavnom nesvjestan 
događaj koji se odvija određeni period vremena pa čak i godina. Prethodni 
primjer je započeo oštećenim osjećajima. Pogledajmo kako se sustav vje-
rovanja može oblikovati oko prijevarnih osjećaja.

Pretpostavimo da su tvoji roditelji stalno naglašavali poruku da ti ne 
možeš pogriješiti. Možda ćeš ti sam sebi reći:

OSJEĆAM SE samopouzdano i samodostatno.

Jer se tako OSJEĆAM,

JA SE PONAŠAM samopouzdano i samodostatno.

Jer se ja tako OSJEĆAM i tako se PONAŠAM.

JA VJERUJEM da sam ja samopouzdan i samodostatan.

Jer se OSJEĆAM i PONAŠAM i VJERUJEM na taj način, 

Ja to činim ČINJENICOM govoreći „JA SAM samopouzdan“ ili „JA 
SAM samodostatan.“
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Kako ta vjerovanja „osjećaja“ utječu na tebe danas

Kako tvoja vjerovanja utječu na tebe danas? Jedna od dvije stvari do-
gađaju se trajno. Bilo da se događa neki sličan događaj koji aktivira tvoje 
osjećaje koji zauzvrat aktiviraju tvoja vjerovanja, ili taj događaj aktivira 
tvoja vjerovanja nakon kojih dolaze osjećaji koji su povezani s tvojim vje-
rovanjima.

Na primjer, ti odeš danas na posao i tvoj 
ti nadređeni bez ikakvog upozorenja ili 
objašnjenja  kaže da je ovo tvoj zadnji dan 
na poslu. Tvoji osjećaji u početku reagiraju 
osjećajima neprihvaćenosti ili bezvrijed-
nosti nakon čega dolazi lažno vjerovanje 
koje dodatno pojačava tvoje osjećaje. Ili 
sustav tvojih lažnih vjerovanja prvo rea-
gira s vjerovanjem da si ti neprihvaćen ili 
nevrijedan, a tvoji osjećaji odmah slijede 
pojačavajući tvoja vjerovanja. I zato kad se 
događaju slični događaji u tvom životu koji 
aktiviraju tvoje osjećaje i/ili vjerovanja, ti 
ćeš biti sklon nastaviti vjerovati lažima.
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NE ZABORAVI: Svaki puta kad neki događaj potvrdi ono što je u tvom 
sustavu vjerovanja, ti pojačavaš taj sustav vjerovanja. I zato, ako tvoj su-
stav vjerovanja nije u skladu s Božjom Riječi ti ćeš i dalje pojačavati tvoja 
lažna vjerovanja.

Osjećaji – misli i ponašanje

Nije misao koja se iznenada pojavljuje u tvom umu ona koja izaziva 
ponašanja i stavove. Ta misao mora pronaći nešto s čime će surađivati. 
Ono nešto u nama što čini da naše misli kontroliraju ili uzrokuju da prihva-
ćamo misao bez pitanja su naši osjećaji povezani s tom misli. Sve to ima 
korijenje u našim vjerovanjima koja su možda zaboravljena ili zanijekana.

Ako misao ne nalazi slične misli ili osjećaje, to je samo prolazna 
misao. Naša je reakcija da ćemo je pustiti.



ILI
Misao dolazi u naš um i nalazi druge misli s kojima se može ujediniti. 
Dolazi do susreta prošlih misli i osjećaja sa sadašnjim mislima i osje-

ćajima, i one jedna drugu osnažuju i utječu na naše ponašanje.
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Primjer: Ja vidim kamion koji mi pri-
lazi dok vozim niz cestu. Na um mi do-
lazi misao poput, „Mogao bih se zabiti u 
ovaj kamion u posljednjoj minuti.“ Ta mi-
sao ne nalazi nikakve osjećaje uz koje bi 
se mogla vezati. To je tek usputna misao 
koja dolazi i odlazi. Ali ako sam u životu 
doživio tragediju, ako se počinjem osjećati 
beznadno, neželjeno, posramljeno, depre-
sivno i ako mislim da bi svijet bio bolje 
mjesto bez mene, ta usputna misao postaje 

snažna zbog mojih vjerovanja i osjećaja koji ih prate. Dolazi još više misli 
i još više osjećaja. Snagu dobivaju nove misli koje postaju žive u meni. Ja 
sam sada u opasnosti.

To je susret moje prošlosti sa mojom sadašnjosti s mojim navikama 
koje dotiču trenutne misli. Ono što se sjedinjuje je dolazeća misao, posto-
jeće navike misli, i osjećaji koji su rezultat i koji osnažuju jedni druge dok 
se događa ponašanje.

Ako imamo osjećaje koji ne prolaze kroz sito istine tada vrednujemo i 
pojačavamo ono što osjećamo. I tako od rođenja dok reagiramo na život 
mi nastavljamo pojačavati svoje misli kroz model naših osjećaja sve dok 
ne izgubimo slobodu i postanemo robovi naših osjećaja.

ČETVRTI DAN

Nema ništa pogrešno u prvobitnim osjećajima.

„Ako se ljutite ne griješite!“ Efežanima 4,26



Efežanima 4,26 govori nam da možemo imati osjećaj srdžbe, ali da nije 
nužno da je to grijeh. To zasigurno može odvesti u grijeh, ali to ističe vrlo 
važnu istinu kada se radi o našim osjećajima. Ako netko ili nešto aktivira 
negativne osjećaje u tim osjećajima nema grijeha. Negativni osjećaj je tek 
pokazatelj onog što se događa u našoj duši. Osjećaji su poput indikatora na 
nadzornoj ploči u našem automobilu. Kad zasvijetli lampica za ulje znači 
da će nam uskoro ponestati ulja. Na isti način naši su osjećaji indikatori 
naše „duševne“ nadzorne ploče. Kad osjećamo srdžbu, strah, krivicu, itd., 
ti emocionalni indikatori govore nam da imamo duševni problem.
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„Emocionalna“ kontrolna ploča
SRDŽBA STRAH KRIVICA ZABRINUTOST

Sve što nam prvobitni osjećaji govore je, „Postoji problem i potrebno 
je donijeti odluku.“ Što je tvoj odabir. Odabir je između vjerovanja lažnim 
uvjerenjima koja su povezana s osjećajima ili odabrati Krista. I zato Bog 
koristi naše osjećaje da nama otkrije da moramo otići iznad „Linije“ da bi 
se On mogao suočiti s našim lažnim vjerovanjima iza tih osjećaja.

Na primjer, otkriješ da duguješ 3 000$ poreza a na tvom bankovnom 
računu nema dovoljno novaca da riješiš taj problem. Svjetlo na tvom emo-
cionalnom indikatoru se „pali“ dok postaješ tjeskoban i prestrašen. U tom 
trenutku ti trebaš donijeti odluku. Ako usvojiš te negativne osjećaje, rezul-
tat će biti da će sila grijeha i tijelo nadvladati.

Ti možeš živjeti iznad „Linije“ iako su tvoji osjećaji još uvijek 
zbrkani. 

„Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti.“
                                                                                    Matej 11,28



„Nikakva kušnja  veća od ljudske snage nije vas zadesila. Bog je vjeran 
i neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno s 
kušnjom dati sretan ishod, da je možete podnijeti.“ 1. Korinćanima 10,13

„Tada im reče: ‘Žalosna je duša moja do smrti. Ostanite ovdje i bdijte 
sa mnom!’ zatim ode malo dalje, pade ničice te se pomoli: ‘Oče moj! Ako je 
moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež! Ali neka ne bude moja, nego tvoja 
volja!’ Tada se vrati učenicima, nađe ih gdje spavaju...“ Matej 26,38-39

Pogledajte Isusovu dušu u Getsemanskom vrtu noć prije nego će otići 
na križ. On je u Mateju 26,38 rekao da je Njegova duša „žalosna do smrti“. 
Drugim riječima, Isus je osjećao istinsku bol suočen s križem. To je bila 
toliko duboka tuga i bol da je to rezultiralo time da je On molio Oca ako 
ga može mimoići ta čaša, odnosno, križ. Međutim, On se odmah priklonio 
svom Duhu i odgovorio stavom poslušnosti. Što misliš, je li Isusova tuga 
prestala samo zato što je On odabrao živjeti po Duhu? Čisto sumnjam! Ja 
mislim da se tuga i bol nastavila sve do križa. Isus je odabrao baš kao što i 
ti ja trebamo, živjeti po Duhu, a ne prepustiti osjećajima da nas kontroliraju.

Imamo isti izbor kad su naši osjećaji uznemireni. Mi možemo odabrati 
živjeti iznad „Linije“ „u Kristu“ i iskustvu Njegovog počinka i mira čak i 
kada se osjećaji još uvijek „njišu“ amo tamo u našim dušama.

Kako bi to izgledalo u tvom životu? Na primjer, šef te pozove u svoj 
ured. On nije sretan kako ti obavljaš svoj posao. U tvojoj duši ti ćeš sigur-
no iskusiti tjeskobu ili zabrinutost jer ćeš možda izgubiti posao ili ćeš se 
razljutiti jer misliš da tvoj šef nije fer. Međutim, već u slijedećem trenutku 
ti možeš otići iznad „Linije“ „u Krista“ i obući se u Kristovo pouzdanje, 
mir i počinak. To će biti stav pouzdanja da je Bog u kontroli što će re-
zultirati u stavu Njegovog mira i Njegovog počinka. Pogledaj „Liniju“ u 
slijedećem dijagramu koji ilustrira ovu točku:
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LINIJA
DUŠA

DUH
Kristocentričan stav:

Pouzdanje - Počinak - Mir

Osjećaji
Tjeskoba - Zabrinutost - Srdžba



PETI DAN

Kako nas Bog vodi od naših lažnih vjerovanja k Njegovoj 
istini? 

„Posveti ih istinom;tvoja je riječ istina.“ Ivan 17,17

Božja istina je za vjernika nova točka povezivanja. Ne zaboravi da vjera 
nije niti osjećaj niti iskustvo. Umjesto toga, to je sigurnost i uvjerenje. Vje-
ra nas vodi od „osjećam“ do „vjerujem“. Tvoja točka povezivanja više nije 
u osjećajima. Umjesto toga, tvoja nova točka povezivanja je vjera u ono 
što Bog kaže da je istina. Dok nastavljaš vjerovati Božjoj istini, počinješ 
imati iskustvo Njegove istine u tebi. Što se događa kad počneš odabirati 
Božju istinu vjerom umjesto svojih osjećaja?

BOŽJA ISTINA kaže da sam ja u Njemu sposoban.

Jer BOŽJA ISTINA kaže da sam ja u Njemu sposoban.

JA VIŠE NE ODABIREM vjerovati laži da budući se osjećam nespo-
sobno ja jesam nesposoban.

JA ODABIREM VJEROVATI vjerom da je Božja riječ istina i da sam 
ja u Kristu sposoban.

Zbog BOŽJE ISTINE i moje VJERE, ja mogu HODATI U ISTINI 
da sam ja u Kristu sposoban.

Rano u našem hodu vjere mi možda nećemo „iskusiti“ nikakve promje-
ne u našem sustavu „osjećaja“ i vjerovanja. Međutim, dok nastavljamo 
hodati u Božjoj istini po vjeri, mi ćemo početi imati iskustvo kako se naša 
vjerovanja i osjećaji usklađuju s Božjom istinom.

U trenutku mi možemo ODABRATI Isusa kao „JA JESAM“ 
iznad naših osjećaja.

„Ja sam put, istina i život...“ Ivan 14,6
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U svakom trenutku možemo stalno biti bombardirani mislima, okol-
nostima ili odnosima koji mogu biti okidač našim negativnim osjećajima. 
U bilo kojem trenutku možemo se osjećati odbačeni, bez kontrole, slabi, 
maltretirani, itd. Umjesto da usvajamo te osjećaje i lažljiva vjerovanja koja 
ih okružuju mi možemo odabrati vjerovati da je Isus naš „JA JESAM“.

Na primjer,

Osjećam se nesposobno.    Isus kaže, „JA SAM tvoja sposobnost.“  
     2. Korinćanima 3,5
Osjećam se odbačeno.    Isus kaže, „JA SAM tvoja prihvaćenost.“ 
     Rimljanima 15,7
Osjećam se slabo.    Isus kaže, „JA SAM tvoja snaga.“  
     Rimljanima 6,10

U trenutku kad odabereš Krista da bude tvoj „JA JESAM“, osjećaji će 
možda nestati, a možda i neće. Međutim, dok Bog obnavlja tvoj um za 
Njegovu istinu i ti počinješ imati iskustveno pouzdanje da je On onaj koji 
„ispunjava tvoje potrebe“, tada tvoji osjećaji kakvi god oni bili više nisu 
problem. Ti ćeš u trenutku kad se osjećaji pojave znati da jednostavno mo-
žeš Njemu vjerovati da će On ispuniti potrebe povezane s tim osjećajima.

Pitanja: Koji su tvoji oštećeni osjećaji koji se stalno ponavljaju? Za 
čime oni stvaraju potrebu koju Krist može ispuniti?

Uključiti Boga: Započni vjerovati Kristu da On bude sve ono što trebaš 
u tim trenucima kad ti ti oštećeni ili prijevarni osjećaji dolaze na um.

Ranjivost
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„Jer on će te osloboditi od zamke ptičarske, 
od kuge pogubne. Svojim će te krilima zaštiti, i 
pod njegova ćeš se krila skloniti: Vjernost je nje-
gova štit i obrana! Nećeš se bojati strašila noć-
noga ni strelice što leti danju...“ Psalam 91,3-5

Budući da si rođen u palom svijetu u tvoj su 
život poslane bolne „strelice“ koje su uzrokovale 
ranjivost zbog koje i danas trpiš. Neki primjeri 



„strelica“ koji su došli u tvoj život mogu biti otac alkoholičar, emocional-
no nepristupačna majka, očuh seksualni zlostavljač, itd. Ili to mogu biti 
traumatični događaji kao što je prometna nesreća, tjelesni nedostatak, ra-
stava, samoubojstvo, itd. Što su rezultati tih strelica ranjivosti?

Kao rezultat tih „strelica“ mi smo razvili lažljivi sustav vjerovanja o 
sebi, o drugim i o Bogu  koji se temelji na osjećajima. Takvi lažljivi „osje-
ćaji“ poput, „ja sam nesposoban“, „osjećam se prljavo“, „osjećam se ne-
voljeno“, „osjećam se krivo“, itd. mogu dovesti do lažnih vjerovanja o 
bezvrijednosti, sramu, samoosuđivanju, odbačenosti, itd. Na primjer, pret-
postavimo da si kao dijete bio seksualno zlostavljan. Na sebe gledaš sa 
sramom i počeo si vjerovati da nisi vrijedan. Tvoje lažljivo uvjerenje je to-
liko snažno da se osjećaš da nisi vrijedan ljubavi, osobito ljudske ljubavi. 
Recimo da u tvoj život dođe pobožna osoba i Božja je volja da se oženite. 
Međutim, ti se osjećaš toliko bezvrijedno da čak i kad ti Bog pošalje po-
božnu osobu koja je savršena za tebe, ti se ne usuđuješ upustiti u brak zbog 
tvojih utvrda bezvrijednosti. Ti se nađeš kako braniš laž da si bezvrijedan 
i ne dopuštaš Bogu da ti iskaže svoju milost i istinu. John Eldrige kaže 
slijedeće o „strelicama“ u svojoj knjizi Sacred Romance (Sveta romansa):

„Kako možemo održati naša srca živima suočeni s takvim smrtonosnim 
strelicama? Koliko gubitaka srce može podnijeti? Ako niječemo naše rane 
ili ih pokušavamo umanjiti, tada niječemo dio našeg srca i možemo završi-
ti u plitkom optimizmu koji često postaje zahtjev da je svijet bolje mjesto 
nego što jest. S druge strane, ako prigrlimo strelice kao posljednju riječ u 
našem životu, postajemo očajni što je još jedan način da izgubimo srce. 
Izgubiti nadu ima isto djelovanje na naše srce kao da smo prestali disati. 
Kad bi samo postojao netko tko bi nam mogao pomoći da pomirimo naše 
najdublje čežnje s našim najvećim strahovima.“

Svi smo bili ranjeni. Živimo u palom svijetu i ranjenost je njegov dio. 
Međutim, u Petoj lekciji ćemo naučiti istinu o Božjem iscjeljenju ranjeno-
sti i različitim načinima na koje možemo Njega uključiti da iskusimo to 
iscjeljenje.
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Peta lekcija

Iscjeljivanje ranjenog srca
„On liječi one koji su srca skršena i povija rane njihove.“

Psalam 147,3

PRVI DAN

Uvod

Sada kad smo govorili o našim osjećajima i kako oni mogu postati ošte-
ćeni i kako to može rezultirati ranjivošću, želim da se usredotočimo na 
Božju istinu o iscjeljivanju našeg ranjenog srca. Započnimo tako da nauči-
mo što Bog podrazumijeva pod „srcem“.

Što je to „srce“?

Riječ „srce“ u Bibliji se spominje 795 puta. Stoga, vjerujem da je važno 
uključiti srce u raspravu o iscjeljivanju naše ranjenosti. Istina je da je Bog, 
Bog „srca“. To vidimo u nekoliko zapisa koji se tiču Davida:

„Budite hrabri i jaka SRCA, svi koji se u Jahvu uzdate!“ Psalam 31,25

„Nek’ se vojska protiv mene utabori, SRCE se moje ne boji; nek’ i rat 
plane protiv mene, i tada pun sam pouzdanja.“ Psalam 27,3

„Moje mi SRCE govori: ‘Traži lice Njegovo!’ Da, lice tvoje, o Jahve , 
ja tražim.“ Psalam 27,8

U ovim zapisima srce je primarno povezano s dušom. I zato, zbog naše 
rasprave o iscjeljivanju ranjivosti, ja ću srce i dušu koristiti sinonimno.

S Bogom se uvijek radi o srcu. Mi u Isusa vjerujemo srcem. Riječ Božja 
mora biti sijana u naša srca. Bog govori našim srcima kroz naš ljudski duh. 
Jim Richards je u svojoj knjizi, „Pokretanje tvojih nevidljivih granica“, 
napisao da je, „srce tamo gdje nevidljivo prelazi u vidljivo, nemoguće u 
moguće, a duhovna realnost eksplodira u tjelesnu razinu“.

82



Kada gledamo u priču o Mariji i Marti, skloni smo optuživati Martu jer 
je bila u kuhinji, a ne s Marijom kod Isusovih nogu. Istina je da problem 
nije bio što je Marta bila u kuhinji. Problem je bio stanje njenog srca. Ona 
ne samo da je udovoljavala ljudima radeći za Isusa, već je bila samopra-
vedna optužujući Mariju što joj ne pomaže. Međutim, isto je moglo biti 
istina i o Mariji. I ona je mogla sjedeći do Isusovih nogu misliti, „što to ne 
valja s Martom? Zar ona ne vidi da Isus mora biti veći prioritet od toga da 
bude u kuhinji? Voljela bih da si malo posloži prioritete.“ Da je to bio slu-
čaj ona bi bila jednako samopravedna kao i njena sestra. Međutim, istina 
je bila da je važnije od sjedenja do Isusovih nogu bilo to da je njeno srce 
bilo na pravom mjestu. Ona je jednostavno bila gladna i žedna Isusove 
nazočnosti.

Nastavimo proučavanje gledajući kako mi oblikujemo sobe ili zatvore 
u našim srcima.

Ti gradiš sobe/zatvore u tvom srcu

„Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, 
ući ću k njemu...“ Otkrivenje 3,19b,20a

Od rođenja mi nesvjesno započinjemo graditi kuću u našem srcu. Ja tu 
kuću nazivam „ranjenost“. Što više prolazimo iskustveno kroz život mi 
u toj kući gradimo sobe. Neke od tih soba sadrže naše tjelesno ponašanje 
koje rezultira od ranjenosti kao što je strah, srdžba, nesigurnost ili nepo-
dobnost. Druge sobe su događaji ranjenosti kao što su zlostavljanje, odba-
čenost ili napuštenost. Tu mogu biti i sobe naših majki, očeva ili očuha i 
pomajki.

Neke od tih soba su manje od drugih jer nemaju tako veliki utjecaj na 
nas kao neke veće sobe koje imaju snažan zahvat na naše srce. Nažalost, 
dok idemo kroz život i ne suočavamo se s tim sobama, one mogu rasti i 
raširiti se u našim dušama. One mogu zauzimati sve više mjesta u našim 
srcima oduzimajući nam radost i počinak. One nas mogu kontrolirati i pre-
plaviti. Ako se s time ne suočimo, ta kuća može postati poput raka koji pro-
žima naše srce i ubija ga. Poput bolesti srca ono polako ubija naše tjelesno 
srce, a ranjenost ubija naše „duševno“ srce.
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Zbog boli koja nastaje u tim sobama mi na vrata stavljamo brave. Mi 
nekako vjerujemo da ako možemo zaključati ta sjećanja, osjećaje i doga-
đaje, oni danas neće utjecati na nas. (U tom trenutku te sobe postaju zatvo-
ri u našim srcima.) Mi osjećamo da se možemo udaljiti (tj. zaštititi se ili 
izolirati) od tih zatvora u našoj duši i živjeti život kao da se te stvari nikada 
nisu dogodile. Kad Bog dođe kucajući na ta vrata kako bi nas iscijelio i 
oslobodio, mi ne želimo da On ulazi. I mi stojimo pred vratima, odmahu-
jemo glavama i govorimo, „Ne!“ Bogu. Istina je da mi nismo pred vratima, 
već smo zaključani unutra i to za nas postaje zatvor.

Ovdje je lista primjera nekih soba/zatvora ranjenosti koje gradimo u 
našim dušama: 
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Sobe ranjavanja

NAPUŠTANJE

ZLOSTAVLJANJE

OTAC

RANJENOST

TRAUMA

RAZVOD

MAJKA

Seksualno zlostavljanje   Emocionalno zlostavljanje    Tjelesno zlostavljanje
Zlostavljanje od majke   Zlostavljanje od oca    Zlostavljanje od pomajke/
Bezvrijednost        Poočima
Strah     Rastava     Napuštenost
Srdžba      Nesigurnost     Nepodobnost
Samoosuđivanje     Odbačenost     Mržnja prema sebi

Vježba: Odaberi jedno ili više područja ranjenosti s gornje liste. Ako 
na listi ne možeš naći ništa što bi se moglo primijeniti na tebe, moli Gos-
podina da ispita tvoje srce i da ti otkrije bilo koje područje ranjenosti koje 
ti možda nije očito. Napiši dolje što si odabrao.



___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Pitanja: Što misliš na koje načine ove sobe ranjenosti mogu utjecati na 
tvoje razmišljanje, odabire koje činiš i što je najvažnije, kako se osjećaš o 
sebi kao o osobi, supružniku, roditelju i što osjećaš s obzirom na Boga i na 
druge ljude? Je li moguće da te sobe ograničavaju ili guše tvoj rast?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Kako se pokušavamo suočiti s našom ranjivosti NEOVISNO 
od Boga

Ako ne tražimo iscjeljenje od Božjeg Duha, tada ćemo se sa našom 
ranjivosti pokušati suočiti na neke od slijedećih načina.

1. Poricanje

Ja mislim da je jedan od ključnih načina na koje se pokušavamo suočiti 
s našom ranjenosti poricanje. Poricanje obično dolazi u dva oblika s obzi-
rom na ranjenost.

a. Poricanje da se događaj ranjavanja ikada dogodio

Susreo sam brojne ljude koji poriču da se događaj ranjavanja ikada do-
godio. Međutim, očito je da su iskusili ogromno ranjavanje.

b. Poricanje da prošli događaji utječu na tebe danas

Drugi način suočavanja s ranjenosti je jednostavno poricati da neki do-
gađaj ranjavanja ima utjecaj na tvoj život danas. Ja to nazivam sindrom 
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„zaboravi i idi dalje“. Zar ne bi bilo dobro da to djeluje? Jesi li to poku-
šao? Ako jesi, jesi li stvarno krenuo dalje?

Istina: Mi se možemo zavaravati i vjerovati da možemo živjeti u po-
ricanju, ali naše ponašanje govori drugačije. Bez obzira priznajemo mi to 
ili ne, otrovno prelijevanje iz naše ranjenosti bit će stalni podsjetnik da je 
poricanje iluzija.

2. Samozaštita/izolacija
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Kako bismo se pokušali zaštiti-
ti ili izolirati od boli koju su nam ti 
događaji nanijeli, mi pokušavamo 
zaključati vrata tih soba/zatvorskih 
ćelija. Mi vjerujemo da ako možemo 
zaključati ranjenost od događaja koji 
su nam nanijeli bol, mi ćemo se zašti-
titi ili izolirati od daljnje boli koja je 
povezana s tim događajima. Samoza-

štita/izolacija je kao da pokušavamo svoju prošlu ranjenost staviti u ban-
kovni trezor gdje će zauvijek biti zauvijek zaključana i više nikada neće 
imati bilo kakav utjecaj na tvoj život.

Dopusti da ti dam primjer onog što mislim. Bio je čovjek koji je bio 
odbačen od svoje majke od dana kad je bio rođen do dana kad je ona umr-
la. On je sa mnom podijelio mnoge načine na koje ga je ona odbacivala i 
ranjenost kojom je to rezultiralo. Taj je čovjek poznavao i živio Krista kao 
svoj život, ali on je odbacivanje svoje majke zaključao u bankovni trezor. 
Ili je bar tako mislio. Završit ću priču za kratko vrijeme, ali prije toga po-
gledajmo istinu o samozaštiti.

Istina: Problem je u tome što je samozaštita i izolacija od boli iluzija. 
Razlog tome je što se ne možeš zaštititi od boli. Ja ili tijelo ne može sebe 
zaštititi ili izolirati od ranjenosti. Koristeći gornju analogiju, istina je da 
umjesto da zaključavaš svoju ranjenost u bankovni trezor, ona stvarno za-
vršava u „duševnom“ cjedilu gdje curi ili se muti imajući negativan utjecaj 
na tebe, tvoje odnose i tvoje okolnosti. Kao što stari vic kaže, samozaštita 
je kao da stavljaš mrežu na vrata podmornice.



Da se vratimo na mog prijatelja koji 
je bio odbačen od majke, u njegovom 
se životu dogodio niz događaja odba-
čenosti. Umjesto da njegova prošla 
odbačenost bude u bankovnom trezoru 
da on misli da više neće utjecati na nje-
gov život, srdžba i odbacivanje prema 

drugima „istjecalo“ je iz njegovog duševnog cjedila. Tragedija je da je u 
suočavanju s događajima odbacivanja on nadalje pokušavao zaštititi sebe 
umjesto da od Duha traži iscjeljenje. U svjetlu ovog razmisli o ovoj istini:

Ako uključiš Svetog Duha u iscjeljenje NEĆE biti 
potrebe da POKUŠAŠ zaštititi samog sebe jer neće biti 

NIČEG što treba zaštititi.

3. Pregrađivanje 

Još jedan način na koji to možemo kazati je da mi pokušavamo pregra-
diti ta područja ranjenosti kao način na koji se želimo zaštititi ili izolirati. 
Pokušaji da pregradimo našu bol vode nas u dvostruki život. Stavljamo 
maske koje prikazuju sliku da je sve „dobro“ u našim životima i da ti do-
gađaji (ili rezultati tih događaja) više nemaju utjecaj na naše živote. Druga 
riječ za pregrađivanje je „punjenje“. Mi pokušavamo izgurati te događaje 
nadajući se da će otići i da u najmanju ruku više neće utjecati na naše ži-
vote.

Istina: Pregrađivanje je kao da pokušavamo zadržati radijaciju uslijed 
otapanja nuklearne elektrane. Poput izolacije ili samozaštite, pregrađiva-
nje je iluzija. Ne postoji nešto poput izguravanja boli. Ako je pokušavamo 
nagurati kao u primjeru cijedila, ona će se iscijediti u svako područje našeg 
života.

4. Bijeg ili anestezija

Ako ne možemo izolirati ili pregraditi bol, mi tražimo načine u bježanju 
ili anesteziji. Evo nekih primjera na koje pokušavamo pobjeći ili aneste-
zirati bol.
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Rad
Kupovina
Televizija
Pornografija
Lijekovi

Hobiji
Seks
Prejedanje
Filmovi
Anoreksija

Kompjutor
Droge
Alkohol
Rad za Boga
Mobitel
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Većina ovih stvari objašnjava samu 
sebe, ali možda ćeš biti zbunjen zašto 
sam stavio „rad za Boga“ kao način 
bježanja. Znam pastore i laike koji 
su koristili Boga kako bi pobjegli od 
Boga. Ovime mislim da oni koriste 
kršćanske aktivnosti kao nesvjesni 
pokušaj da pobjegnu od boli. Drugim 
riječima, mi možemo služiti drugima 
ili raditi za Boga pokušavajući prikriti 
našu vlastitu bol. Još jedna smicalica 
je ono što ja nazivam „hajdemo napra-

viti plan“. Mi se dogovaramo s Bogom misleći da ako učinimo dovoljno 
za Njega, On će nas iscijeliti.

To je smicalica koja je vrlo poznata „radišama“ poput mene. Upravo to, 
„napravimo plan“ godinama me gonilo u mom kršćanskom životu. Stalno 
sam mislio da ako ja učinim više za Boga, On će više učiniti za mene. Naža-
lost, ništa se nije promijenilo, a posljedice moje ranjenosti bile su još gore.

Istina: Nema bijega od boli ako je Sveti Duh ne iscijeli. Svi pokušaji 
bijega samo će dovesti do trenutnog olakšanja, ali nikada neće dovesti do 
istinskog iscjeljenja i slobode.

5. Ignoriranje naših osjećaja

Kad na površinu izađu osjećaji poput srdžbe, tuge ili straha, a povezani 
su s našom ranjenosti, mi ih jednostavno ignoriramo. Mi osjećamo da ako 
ćemo ih dovoljno dugo ignorirati, oni će se umanjiti i u konačnici više neće 
izaći na vidjelo.



Svi ste već čuli za izraz s obzirom na „slona u staklani“. Zamislite sebe 
u sobi punoj slonova koji predstavljaju osjećaje koji su vezani uz tvoju 
ranjenost. Ti misliš da ako im jednostavno okreneš leđa ili zaobiđeš, da će 
oni otići od tebe.

Istina: Nema ignoriranja ili zaobilaženja tvojih ranjenih osjećaja. Oni 
su poput vuka na vratima, uvijek spremni pomoliti svoju ružnu glavu.

6. Produhovljavanje naše ranjenosti: „To je moj križ kojeg trebam 
nositi.“

Još jedan način s kojim se suočavamo s našom ranjenosti je to da je 
pokušavamo „produhoviti“. Brojni su načini na koje to možemo raditi. 
Možemo reći da je naša ranjenost kao Pavlov trn u tijelu. Mi to samo tre-
bamo prihvatiti kao duhovnu stvarnost i nastaviti živjeti. Neki su mi ljudi 
kazali da je njihova ranjenost „križ koji trebaju nositi“. Slijedi priča koja 
će ovo ilustrirati.

Bila je žena koja je imala dvoje djece koja su umrla kao odrasli ljudi i 
to je kod nje stvorilo veliku ranjenost. Međutim, umjesto da traži božansko 
iscjeljenje svoje ranjenosti, ona je osjećala da je to križ koji mora nositi i 
svakome je morala ispričati svoju priču. To je kod nje stvorilo ogromno 
samosažalijevanje. (Ja to ne govorim jer želim na bilo koji način umanjiti 
tugu koju je ona morala osjećati.) Umjesto da je tražila Duha da je iscijeli, 
njeno samosažalijevanje je dovelo do toga da je njena ranjenost sve više 
rasla i ona se pojačavala svaki puta kad bi ona iznova ispričala svoju priču. 
Rezultat je bio da je to samosažalijevanje postao tako duboko utemeljena 
utvrda da ljudi više nisu željeli biti u njenom društvu.

Ja ne želim opovrgnuti da mi možemo imati trnove poput Pavlovog 
ili iskusiti trpljenje, ali kada koristimo te duhovne ili biblijske fraze kako 
bi opravdali ovjekovječivanje naše ranjenosti, tada smo prešli crtu koja 
stvarno kaže, „Ja ne mogu biti iscijeljen niti oslobođen u ovom području 
ranjenosti.“

Ove fraze mogu zvučati vrlo duhovno, ali jednostavno tu praksu na-
zivam „čokoladom preliveni Alpo“ (ako niste znali, Alpo je vrsta pseće 
hrane!). U mom primjeru Alpo predstavlja našu ranjenost a čokoladni 
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sirup predstavlja naše duhovne izreke ili opravdana koja koristimo kako bi 
prekrili našu ranjenost. Dok to može izgledati privlačno, ja nikoga nisam 
vidio da to jede. Biste li vi to zagrizli?

Istina: Pokušaji da produhovimo našu ranjenost služe samo tome da 
šutnemo kantu naše ranjenosti niz ulicu i ne dozvoljavamo Duhu da nas 
iscijeli.

Sotona/demoni žele biti sigurni da ćeš ostati zarobljen

Možeš samo zamisliti koliko silno sotona/demoni žele da ostaneš za-
robljen u svojim zatvorima i da te drže da živiš iz svojih boli, ranjenosti i 
beznađa koje ti zatvori kreiraju. On zna da ako se opireš Božjem procesu 
iscjeljenja ti ćeš nastaviti biti „zatočen“ i u konačnici ćeš izgubiti svoj du-
hovni trenutak da tražiš Njega da budeš iscijeljen. I zato, kao što smo već 
kazali, sotona/demoni djeluju povezano s tvojim tijelom i silom grijeha 
u tebi da te spriječe da budeš oslobođen. Koje su neke strategije koje on 
koristi da te zadrži u ropstvu?

1. On uvijek iznova ponavlja u tvom umu prošle događaje ranjavanja 
kako bi POJAČAO ili PODEBLJAO zidove tvojih zatvorskih ćelija

2. Ako kreneš putem duhovnog iscjeljenja, sotona/demoni će 
postaviti sve prepreke da te SPRIJEČE i da te odvuku natrag u zatvor.

Ti si vjerojatno već otkrio da kada si krenuo svojim novim putovanjem 
života od Krista da si osjetio otpor od sotone/demona. Razlog je tome taj 
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Sjećanja na događaj ranjavanja trajno 
ostaje u tvom umu. Ona su poput fotogra-
fija na tvom mobitelu ili kompjutoru koje 
su uvijek tu na raspolaganju. Sotona će 
uvijek iznova ta sjećanja i osjećaje koji 
okružuju ta sjećanja prizivati u tvoj um 
poput stalne dijaprojekcije (slide-show). 
On zna da ako nastaviš usvajati misli i 
osjećaje oko događaja koji su te povrije-
dili, tada će zidovi tvog zatvora biti sve 
jači i sve deblji.



što sve dok živiš u „zadanom“ položaju života od sebe, on nema razloga da 
ti se opire. Međutim, kad počneš učiti, vjerovati i odabirati hodati u istini, 
tada ti se on mora oprijeti, jer je najveći strah za sotonu/demone da ćeš 
uključiti Boga i da će se dogoditi iscjeljenje.

3. Sotona/demoni će UMETNUTI tjelesne i osuđujuće MISLI 
sumnje/nevjere, napasti, ne bi li te odvukli natrag u tvoje zatvore. 

a. Misli sumnje i nevjere poput „Bog me ne može ili ne želi iscijeli-
ti“, „Ne mogu pustiti Boga unutra jer je bol prevelika“, „Ne mogu pustiti 
Boga unutra jer Njegova milost nije veća od moje boli“, „Božja sila nije 
dovoljna da me oslobodi od boli, straha, neopraštanja, srdžbe, neznanja 
koje proizlazi iz onog što mi se dogodilo“.

a. Napasne misli kao što su: „Nastavi se valjati u boli. Na kraju kraje-
va, to je bio vrlo ranjavajući događaj. Možda ako pročitam još jednu knji-
gu ili odem još jednom savjetniku, možda se mogu osloboditi. Ja moram 
samo zaključati tu ranjenost i nastaviti živjeti jer to je prošlost.“

b. Tjelesne misli kao, „Ja imam pravo biti ___________ (ogorčen, sr-
dit, ne oprostiti, mrziti sam sebe, nesposoban, itd.). Moji ____________ 
(otac, majka, poočim, pomajka, brat/sestra, bivši muž, bivša žena) ne za-
služuju oproštenje za ono što su mi učinili. Ako im oprostim, osjećat ću se 
kao da sam ih oslobodio.“

c. Osuđujuće misli kao, „Ja zaslužujem ____________ (zlostavljanje, 
ranjavanje, rastavu, napuštanje, itd.) koje sam primio. Ja sam bezvrijedan 
ili prljav. Ja nisam vrijedan Božjeg iscjeljenja.“

4. Sotona/demoni će te napastovati da nastaviš koristiti svoje 
mehanizme BJEŽANJA da pokušavaš zaustaviti ili anestezirati bol.

U prošlom dijelu smo govorili o tome kako pokušavamo pobjeći ili 
anestezirati našu bol. Neprijatelj će ti „pomoći“ dovodeći ti te mehanizme 
bježanja na um i napastujući te da koristiš da pokušaš pobjeći.

6. Sotona/demoni će isto tako koristiti ZAPOSLENOST da te ometu 
da se suočiš s tvojom ranjenošću.
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Ovo je vrlo suptilno ali vrlo djelotvorno sredstvo. To je jedno oružje 
koje je neprijatelj pokušao koristiti na meni nekoliko godina. Ako samo 
mogu ostati zaposlen fokusirajući se na svoju zaposlenost, moje hobije, 
itd., tada ne moram misliti na svoju bol.

Mi trebamo biti svjesni da će sotona/demoni koristiti sve prepreke da te 
zadrže u zatvorskim ćelijama tvoje ranjenosti. To je kao da si pričvršćen 
za gumenu traku i svaki puta kad se pomakneš prema slobodi i od svoje 
ranjenosti, neprijatelj te vješto „odbaci“ ponovo u zatvor.

Ključna istina: Imaj na umu da čak i ako sotona/demoni ne bi postoja-
li, isti principi gore navedeni mogli bi se primijeniti zbog našeg tijela i sile 
grijeha koja prebiva u nama. Međutim, budući da sotona i demoni postoje, 
istina je da „nesveto trojstvo“ (tj. tijelo, sila grijeha, sotona/demoni) uvijek 
djeluju zajedno da te spriječe da ne iskusiš obećanu slobodu i iscjeljenje.

Što ako ne pustimo Boga u naše sobe/zatvore da nas iscijeli? 

1. Razvit ćemo „zadane“ osjećaje naspram prošlih događaja 
ranjavanja koji su rezultat naših misli i osjećaja vezanih uz te 
događaje.

„Na njima se događa što kaže istinita poslovica: „PAS SE VRAĆA NA 
SVOJU BLJUVOTINU“ i „Okupana se svinja vraća da se valja u kalju-
ži“. 2. Petrova 2,22

Neki su ljudi skloni ranjavajuće događaje uvijek iznova ponavljati u 
svojim umovima. Rezultat je da razvijamo „zadane“ osjećaje svaki puta 
kad te misli prođu našim umovima. Ja to uspoređujem sa psom koji se 
vraća na svoju bljuvotinu iz 2. Petrove 2,22. Ovdje je osobni primjer koji 
može ilustrirati ovu točku:

Dok sam nastavljao živjeti s neopraštanjem i gorčinom naspram svom 
ocu, svaki puta kad bi mi na pamet došao ranjavajući događaj ja bih „za-
dao“ osjećaje srdžbe i neopraštanja. Drugi zadani osjećaji bili su neade-
kvatnost, nesigurnost i strah. Kad su moje reakcije postale pojačane, ja 
više o njima nisam razmišljao. Oni su jednostavno postali automatski sva-
ki puta kad bih se sjetio oca ili ranjavajućeg događaja.
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2. Osjećaji povezani s tim sobama/zatvorima RASTU i postaju 
snažniji i pojačani.

Ako nastaviš usvajati misli  i osjećaje povezane s tvojom ranjenošću, 
oni će postati snažniji i pojačani. Slično kao čovjek koji će uvijek iznova 
dizati utege, on će postajati sve jači i jači, tako će i tvoje misli i osjećaji 
koji su povezani s tvojim ranjavajućim događajima.

Žena koja je imala dvoje djece koji su umrli kao odrasli ljudi godinama 
je dolazila i slušao bih je uvijek iznova kako govori o svojoj tuzi zbog 
gubitka djece. (Ne govorim ovu priču da umanjim njezinu bol. Tugovanje 
je bitno.) Međutim, problem je u tome da svaki puta kad bi ona dijelila 
svoju priču ja sam mogao osjetiti samosažalijevanje koje je bilo rezultat te 
ranjenosti i koje je raslo i bilo pojačavano. Rezultat je bio da je ona zagli-
bila u svojoj ranjenosti koju je uzrokovala tuga umjesto da je tražila Boga 
da iscijeli njezinu ranjenost.

TREĆI DAN

3. REZIGNACIJA/RAVNODUŠNOST – „Bolje ne može“.

Još jedan rezultat kada ne damo Bogu da iscjeljuje je ravnodušnost. 
Možda si pokušao dobiti savjetovanje ili čitati knjige o iscjeljenju, ali is-
cjeljenje se nije dogodilo. Možda si neko vrijeme tražio Boga za iscjelje-
nje, ali nisi iskusio ništa. Možda si došao na mjesto ravnodušnosti gdje ćeš 
jednostavno reći, „bolje ne može“. To je vrlo opasno mjesto prebivanja 
jer otvara vrata sotoni da tvoju ravnodušnost iskoristi da te drži u ropstvu 
tvojoj ranjivosti.

4. OTVRDNUĆE srca

Rezultat koji me najviše brine je taj da ako ne dopustimo Bogu da is-
cijeli našu ranjenost mi ćemo otvrdnuti svoja srca prema Bogu. Otvrdnu-
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će srca je kao da smo sastavili kamate s 
depozitom u banci (kad stvarno postoje 
prave kamate). Mi znamo da s vreme-
nom kamate na depozit rastu što duže 
držimo depozit u banci. Isto je i s našom 
ranjivošću. Kako vrijeme prolazi, a ti ne 
dopuštaš Bogu da uđe u tvoje zatvorene 
sobe i da liječi, tada sastavljaš ili doda-
ješ postojećoj boli još više boli. S vre-
menom to „sastavljanje“ navodi te da se 
sve više udaljavaš od toga da tražiš Boga 
kao tvoje rješenje. U konačnici ti ćeš se 
sasvim okrenuti od Boga i više nećeš tra-
žiti Njega kao izvor iscjeljenja. Dopusti 
da podijelim priču kao ilustraciju:

Bio je čovjek kojeg sam savjetovao i koji je sa mnom podijelio kako je 
njegova zaručnica umrla u prometnoj nesreći na dan njihovog vjenčanja. 
Prvi sam ga pust susreo 15 godina nakon tog događaja i evo što sam čuo. 
„Bog je ubio jedinu osobu koja me je ikad stvarno voljela.“ On je to rekao 
sa tako dubokom srdžbom da je bilo očito da je u tih 15 godina on sasvim 
otvrdnuo svoje srce prema Bogu.

5. Osjećaj BEZNAĐA

Još veća ravnodušnost je iskustvo beznađa s obzirom na iscjeljenje i 
slobodu. Beznađe je poput „duševnog bezdana“ u kojem si obuzet tamom 
koja zaključuje da je nemoguće da se iscjeljenje ikada dogodi. To beznađe 
u konačnici vodi u očaj i može ozbiljno uništiti tvoj hod s Bogom na sva-
koj razini.

6. Mogu se razviti PSIHOLOŠKI i FIZIOLOŠKI poremećaji

Kroz godine sam radio s brojnim ljudima koji su razvili psihološke po-
remećaje kao rezultat toga što nisu dopuštali Bogu da iscijeli njihovu ra-
njivost. Rezultat su depresija, opsesivno-kompulzivni poremećaji, napadi 
panike, poremećaji ishrane itd.  Tragično je vidjeti  kako „rak rana“ ranji-
vosti izjeda ne samo njihove umove, već i njihova tijela.
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Rezultat života iz lažnih vjerovanja sažet je u riječi-
ma mog prijatelja savjetnika Perri Dupreea koji kaže:

„Te rane postaju tvoje unutarnje iskustvo tebe sa-
mog i blokiraju da Božji pogled na tebe samog po-
stane iskustven.“

Ono što mi stvaramo iz života iz naših lažnih vje-
rovanja, a ne iz života našeg istinskog identiteta je 
ono što ja nazivam „iluzorno“ ja. Što ja mislim pod 
iluzornim ja je slijedeće:

Umjesto da se tvoj identitet temelji na ISTINI, tvoj će se 
identitet temeljiti na tvojim LAŽNIM vjerovanjima, OŠTEĆENIM 

osjećajima i TJELESNIM ponašanjima koja proizlaze iz tvog 
ranjenog srca.

Ranjenost i naš identitet

Ranjenost može temeljito utjecati na to kako vidimo sami sebe. Ovime 
mislim da osjećaji i ponašanja koja proizlaze iz naše ranjenosti mogu stvo-
riti ili pojačati naš lažni identitet.

Za mene, kao rezultat ranjivih događaja u mom životu, ja sam zaklju-
čio da sam odbačena, nevoljena i bezvrijedna osoba. Kako se pojačavala 
moja ranjivost, tako su se pojačavala i moja lažna vjerovanja. Ta lažna 
vjerovanja postala su duboko ukopana. Evo još nekih dodatnih primjera 
lažnih vjerovanja:

Ja sam:

 Nevrijedan   Neprihvaćen
 Odbačen   Gubitnik
 Tjeskoban   Nepodoban
 Slab     Poražen
 Nesiguran   Bojažljiv

Zato je poznavanje našeg istinskog identiteta u Kristu toliko ključno ra-
zumjeti. Ako ne znamo i ne vjerujemo što Bog kaže da mi jesmo, mi ćemo 
nastaviti živjeti iz (i pojačavati) naša lažna vjerovanja.
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Poanta je slijedeća: Ako ne živimo iz stvarnosti našeg istinskog identi-
teta, mi živimo iz iluzije. Dopusti da podijelim jedan primjer za ilustraciju.

Čovjek je sa mnom podijelio o tome kako je imao majku koja je 
kontrolirala svaki njegov pokret što je rezultiralo time da se on osjećao ne-
podoban da učini bilo što. Ti su osjećaji s vremenom postali dio njegovog 
„iluzornog“ ja. Kao rezultat njene srdžbe i kontroliranja, on je postao srdit 
i čovjek koji ima kontrolu nad svime zbog svoje nepodobnosti. U stvari, 
tako je on sam sebe opisao kad smo se prvi puta sreli. Jer je živio iz lažnih 
vjerovanja, oštećenih osjećaja i tjelesnog ponašanja, on je živio u stalom 
ropstvu svog iluzornog ja.

I zato je još jedan razlog zbog kojeg trebamo dopustiti Svetom Duhu 
da iscijeli našu ranjenost ta bismo mogli u potpunosti iskusiti naš istinski 
identitet u Kristu.

Za mene je problem bio što su moja lažna vjerovanja bila toliko duboko 
ukopana da iako sam naučio istine o mom pravom identitetu, u ranoj fazi ja 
sam i dalje vjerovao lažnim vjerovanjima umjesto da vjerujem istini. Me-
đutim, dok je Duh započeo zamjenjivati moja lažna vjerovanja s istinom, 
počelo se događati iscjeljenje. Nema više bilo kakve sumnje u iscjeljenje 
Duha i njegovu preobražavajuću silu jer ja više ne živim iz svojih lažnih 
vjerovanja moje prošle ranjenosti.

Ranjenost i naš koncept Boga
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Želim neko vrijeme govoriti o ovom 
problemu jer većina nas se bori u ovom 
području. Kad se radi o ranjavajućim 
događajima, ja često čujem, „Gdje je bio 
Bog kad sam ja bio zlostavljan, maltretiran, 
napušten, itd.?“ Ono što prati ovu opasku je: 
„Ako me Bog volio, ili je bio u kontroli, za-
što je On dopustio da mi se sve to dogodi?“

Mi Boga poistovjećujemo s „božanskim“ nojem koji gura svoju glavu 
u pijesak kada se radi o našim borbama. Ako usvajamo takve misli i na-
stavljamo ih pojačavati, one mogu negativno utjecati na naš koncept Boga.



Bog kaže da je on dobar, da nas ljubi i da On ima kontrolu. Međutim, 
ako je to istina (a to jeste istina) mi tada pitamo zašto On nije reagirao ili 
spriječio da se dogode ti ranjavajući događaji? Prva istina koju trebamo 
razumjeti je da ono što Bog govori o sebi je istina. Nema kompromisa te 
istine. Problem je u tome što mi uzimamo Božju istinu i vežemo je za naša 
očekivanja. Ono što ja pod time podrazumijevam je da su naša očekivanja 
(koristeći gore navedeni primjer) da će Bog reagirati ili spriječiti ranjava-
nje ako je On stvarno dobar, ako nas On stvarno voli i ako je On stvarno 
u kontroli. Kada Bog ne ispunjava naša očekivanja, tada smo skloni sum-
njati u Njegovu dobrotu, ljubav i suverenost. Međutim, zato što Bog nije 
ispunio naša očekivanja, to ne mijenja Njegov karakter. Naš problem je 
da smo mi ograničeni ljudi koji su suočeni s bezgraničnim Bogom. Mi 
postavljamo pitanja „Zašto“ i kada ne dobijemo odgovore, tada smo fru-
strirani i ljutimo se na Boga.

Ako želiš moje objašnjenje zašto dobar, pun ljubavi i suvereni Bog ne 
intervenira je zato što je palom, grješnom čovjeku dao slobodnu volju. Mi 
možemo koristiti svoju volju da maltretiramo, zlostavljamo i ranjavamo 
druge ljude. (Mi je možemo koristiti da zlostavljamo sami sebe ili činimo 
samoubojstvo.) Budući da je Bog grješnom čovjeku dao slobodnu volju, 
On dopušta čovjeku da čini sve te stvari koje ranjavaju druge i sebe. Me-
đutim, On isto tako obećava da ĆE On svaki ranjavajući događaj izvesti 
na „dobro“ (Rimljanima 8,28). Što Bog misli kada koristi riječ „dobro“? 
Dopusti da koristim svoju priču da objasnim.

Prije nego podijelim daj dio svoje priče želim da znaš da sam 48 godina 
postavljao pitanja „zašto“ o zlostavljanju svog oca. Mahao sam pesnicom 
prema Bogu jer nije intervenirao. U jednom sam trenutku čak otišao od 
Njega. I zato ako se tu nalaziš, znaj da sam i ja tu bio. Međutim, taj Bog 
koji ide za tobom, koji je sućutan i pun ljubavi privukao me ponovo sebi i 
započeo rješavati sve moje zlostavljanje od mog tate za „dobro“. Kako to 
„dobro“ izgleda?

Na mom putu k iscjeljenju naučio sam da je dio mog zlostavljanja rezul-
tiralo zbog zlostavljanja njegovog oca naspram njemu. Bio sam zapanjen 
kad sam čuo što je moj djed radio mom ocu. Generacijski grijesi njegovog 
oca definitivno su se prenijeli na mene. Vjeruj mi, ja ne tražim izgovore za 
zlostavljanje mog oca. To je bio grijeh. Međutim, ja sam shvatio da moj 
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tata nikada nije bio podučavan o životu kojeg imamo u Kristu. I zato on 
nije imao pojma što znači biti preobražen iako je bio kršćanin. Rezultat 
je toga bio, kao i za mnoge od nas, taj da je bio zlostavljač jer je robovao 
svom tijelu, sili grijeha i sotoni.

Drugi dio onog „dobro“ bio je da me je Bog iscijelio i preobrazio moje 
srce da sam bio voljan oprostiti svom tati. Vidiš, kad me Bog oslobodio 
mog neopraštanja naspram mom tati, ja sam shvatio da mogu oprostiti bilo 
što, bilo kome. Bilo je to kroz iscjeljenje i slobodu da sam ja shvatio da je 
Bog bio dobar i pun ljubavi iako je dopustio da se dogodi zlostavljanje. Ne 
zaboravi da će neprijatelj koristiti čak i Pismo o Božjem karakteru kako 
bi te naveo da posumnjaš ili se okreneš od Jedinog koji te može iscijeliti.

ČETVRTI DAN

Ključne istine o našem udjelu u Božjem iscjeljenju

1. Tvoja JEDINA nada za iscjeljenje je u Kristu koji je NADA.

„Njima je Bog htio saopćiti kako je bogata slava ove Tajne među poga-
nima koja glasi: Krist, NADA slave, jest među vama.“ Kološanima 1,27

„Zato opašite svoje bokove, to jest svoj um, budite trijezni, potpuno 
stavite svoju NADU u milost koja će vam se donijeti u času kad se objavi 
Isus Krist!“ 1. Petrova 1,13

Krist nije samo ŽIVOT, On je NADA. Ne postoji druga nada koju mo-
žemo imati za iscjeljenje osim Krista. Budući da ti imaš puninu Krista u 
sebi, tada imaš svu Nadu koja ti je potrebna. Iz prošlih proučavanja naučili 
smo da je definicija „nade“ u Novom zavjetu „čvrsta nada“. Stav svijeta 
govori, nadam se da se to može dogoditi dok je Krist kao NADA koja obe-
ćava da će se dogoditi. Zato mi tražimo Boga jer On je naša nada.

Ljudska nada govori: Nadam se vidjeti svijetlo na kraju tunela s obzi-
rom na moje iscjeljenje.
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Krist-nada govori: „Ja (Isus) sam Svijetlo na kraju tunela.“

Ljudska nada govori: „Ako pročitam još jednu knjigu, odem još jed-
nom savjetniku ili odslušam još jednu propovijed, mogu biti iscijeljen.“

Krist-nada govori: „Ja (Isus) mogu koristiti knjigu, savjetnika ili pro-
povijed, ali ja sam JEDINI koji te može iscijeliti.“

Ljudska nada govori: „Ja gubim nadu.“

Krist-nada govori: „Ja (Isus) pribavit ću ti beskrajnu zalihu nade.“

Jedna od ključnih strategija sotone je da te liši nade. On zna da ako iz-
gubiš nadu u Boga, tada ćeš stvarno biti beznadan.

Uključiti Boga: Ako se osjećaš beznadno s obzirom na svoje iscjelje-
nje, traži Boga da te uvjeri da je On tvoja nada i da je rezultat da je On 
tvoja nada da će te On iscijeliti.

2. Krist može SUOSJEĆATI s tvojom ranjenosti.

„Nemamo, naime, nekoga velikog svećenika koji ne bi mogao suosje-
ćati s našim slabostima, nego jednoga koji je iskusan u svemu (kao i mi), 
samo što nije sagriješio.“ Hebrejima 4,15

Pogledaj svu ranjenost koju je Gospodin pretrpio u tri kratke godine. 
Bio je prezren, ismijavan, odbačen, osuđivan i zlostavljan. Ljudi su ga 
mrzili, grdili, bili ogorčeni i prijetili mu. Ljudi su ga iznevjerili, odlazili od 
Njega, nisu ga razumjeli i poslije svega toga su Ga razapeli.

Vjeruj mi kada ti kažem da Isus  osjeća tvoju bol. Koliko je god bolna 
tvoja ranjenost, bi li to mijenjao za ono sve što je Isus prošao? Primarni 
razlog zbog kojeg je On to sve prolazio bio je da upozna što je ranjenost 
i kakva je bol s time povezana. Njegova ljudskost nije to podnosila ništa 
bolje nego tvoja, ali On može vrlo duboko i osobno suosjećati s tvojom 
boli može te utješiti usred nje.

Uključiti Boga: Ako se boriš s činjenicom da se osjećaš sasvim sam u 
svojoj boli, moli Krista da te utješi jer On vrlo dobro zna bol koju prolaziš.
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3. KLJUČ iscjeljenja je promijeniti ono u što VJERUJEŠ

„Nemojte se prilagođavati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se 
obnovom svoga uma...“ Rimljanima 12,2a

Sjetite se da smo ranije u ovom proučavanju kazali da nije stvar u do-
gađaju ranjavanja niti osjećajima koji proizlaze iz tog događaja. Umjesto 
toga, lažna vjerovanja koja rezultiraju od tog događaja i osjećaji. I zato, 
ono što će Bog učiniti dok tražimo da obnovi naše umove, On će preobra-
ziti naša lažna vjerovanja koja su proizašla iz naše ranjenosti, u istinu.

Ja sam to iskusio u svom vlastitom životu. Kao rezultat vlastite ranji-
vosti, ja sam podijelio s tobom da sam vjerovao da sam odbačen, bezvrije-
dan, nepodoban i gubitnik. Tražeći Boga da obnovi moj um za istinu, On 
je mene preobrazio da više ne vjerujem lažima o samome sebi. Umjesto 
toga, ja sada vjerujem da sam prihvaćen, vrijedan, podoban i više nego 
pobjednik kroz Njega.

Uključiti Boga: Započni tražiti Gospodina da obnovi tvoj um za istinu 
i da te oslobodi od lažnih vjerovanja koja su rezultat tvoje ranjenosti.

4. „Duhovno“ zaboravljanje događaja ranjavanja

„Braćo, ja još ne mislim  da sam to dohvatio. Ali kažem samo jedno: 
zaboravljajući što je nazad, ispružajući se prema onome što je naprijed...“

                                                                                  Filipljanima 3,13

Što Pavao stvarno misli ovom izjavom: „zaboravljajući što je nazad“? 
Mi zapravo nikada ne možemo zaboraviti ono što nam se dogodilo 
i uzrokovalo ranjenost u našem srcu. Međutim, sjećanja na događaj 
ranjavanja nisu pravi problem. Pravi problem su lažljiva vjerovanja i 
oštećeni osjećaji koji okružuju te događaje. Možda u našem umu nikada 
nećemo zaboraviti taj događaj, ali kroz proces „duhovnog“ zaboravljanja, 
možemo biti iscijeljeni i oslobođeni od lažnih vjerovanja i oštećenih osje-
ćaja koji su povezani s tim događajem. Dopustite da vam dam analogiju:

Pretpostavimo da električna utičnica predstavlja događaj ranjavanja, a 
elektricitet koji protječe kroz utičnicu su tvoja lažljiva vjerovanja i oštećeni 
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osjećaji oko događaja. I tako svaki puta kad se sjetiš događaja to je kao 
da si gurnuo prste u utičnicu. Kad to učiniš, elektricitet te udari. Što se 
događa ako okreneš prekidač koji kontrolira utičnicu? Događaj (utičnica) 
je još uvijek tu, ali elektricitet (lažljiva vjerovanja i oštećeni osjećaji) više 
te ne mogu dodirnuti. Volio bih da je to tako jednostavno kao samo jed-
nom okrenuti prekidač, ali zaboravljanje može biti i trenutni događaj ili 
dugotrajni proces. Dobra je vijest da jednom kad duhovno zaboraviš taj 
događaj, on ti se može mnogo puta ponovo vratiti u tvoj um, ali on više 
nema zahvat na tvoje srce.

Uključiti Boga: Započni dopuštati Duhu da obnovi tvoj um za istinu 
s obzirom na tvoj događaj ranjavanja. Moli ga da te uvjeri da će on u ko-
načnici ukloniti „elektricitet“ tako da više ne moraš osjećati bol povezanu 
s tvojim događajma ranjavanja.

5. Mi vjerujemo da ako dopustimo Gospodinu da uđe u te 
sobe i da iscijeli, da će biti VIŠE boli.

„Ne mogu dopustiti Gospodinu da uđe u te sobe jer će to biti previše 
bolno.“ Uvijek iznova čujem ovakvu reakciju. Međutim, ako prije svega 
nisi uspio zaključati tu bol, to znači da je nosiš sa sobom stalno od kad se 
bolni događaj dogodio. Ja to nazivam „poznata“ bol. Za neke od nas, mi 
nosimo tu „poznatu“ bol sa sobom toliko dugo da je više i ne prepoznaje-
mo kao bol. I zato, kada Bog dolazi na naša vrata kucajući da nas iscijeli, 
mi se prestrašimo zbog potencijalne „nepoznate“ boli koja bi se mogla 
dogoditi kroz proces iscjeljenja.

Laž, bilo ponavljana od tvog vlastitog uma ili umetnuta od neprijatelja 
je da će proces iscjeljenja biti prebolan. Dopusti da ti postavim pitanje, 
„Što će se dogoditi sa tvojom boli ako ne dopustiš Svetom Duhu da te is-
cijeli?“ Sjeti se da je neiscijeljena bol poput složene kamate. Bol će postati 
gora i imat će dublji negativni utjecaj na svako područje tvog života.

Dopusti da ti postavim drugo pitanje, „Kad imaš posjekotinu koja za-
htijeva šavove i strašno te boli, zašto ideš liječniku?“ Ti znaš da će proces 
šivanja stvoriti za trenutak dodatnu bol, ali dopuštaš doktoru šivanje jer 
znaš da je to jedini način za iscjeljenje. Isto je i s duševnim iscjeljenjem. 
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Da, sigurno će biti još boli (možda ne svaki puta) u procesu iscjeljenja, ali 
konačni rezultat bit će iscjeljenje.

Uključiti Boga: Ako je to mjesto na kojem si s Bogom i Njegom pro-
cesom iscjeljenja, moli Ga ti otkrije da će se iscjeljenje stvarno dogoditi 
ako otvoriš vrata i ako ne pustiš Boga unutra da će to dodatno dodati bol.

6. Savjetnici, mentori, knjige ili propovijedi za iscjeljenje

Bog ima mnoga duhovna „oruđa“ u svom arsenalu da te može iscijeliti. 
On može koristiti savjetnike, knjige, propovijedi, itd. kao dio tvog iscjelje-
nja. Evo nekih ključnih pitanja ako si vođen koristiti ta „oruđa“:

•	 Je li savjetnik ili mentor Kristocentričan i usredotočen na Krista? 
Traži li on od Boga da bude izvor iscjeljenja?

•	 Je li ova knjiga koju sada čitam izvor oblika i tehnika kojom se 
mogu iscijeliti ili mi otkriva da je Duh jedini koji to može?

•	 S obzirom na iscjeljenje govori li ova propovijed biblijsku istinu i 
usmjerava li me na Krista kao mog iscjelitelja?

Očito je da je poanta ovih pitanja da vidiš da je bilo što ili bilo tko što 
odabereš da ti pomogne totalno Kristocentričan.

Istine s obzirom uključivanja Boga da izliječi tvoju 
ranjivost

„Nadoknadit ću vam godine koje izjedoše skakavac...“
Joel 2,25

1. OTVORI vrata svog srca i dopusti Bogu da započne proces 
iscjeljenja

„Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i 
on sa mnom.“ Otkrivenje 3,20

„‘Na meni je Duh Gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem 
Radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima i 
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vraćanje vida slijepcima, da oslobodim potlačene, da proglasim godinu 
milosti Gospodnje.’“ Luka 4,18

Bog kuca na vrata tvog srca da dođeš i iscijeliš svoju ranjivost. Ako si 
voljan idi na vrata i pusti ga unutra. Ako ne želiš, moli ga da ti dâ voljnost 
da ga pustiš unutra jer se iscjeljenje ne može dogoditi osim ako dopustiš 
Duhu da djeluje u tvom srcu.

Korak vjere: „Ja pozivam tebe Gospodine da započneš proces iscje-
ljenja.“

Korak vjere: „Ja te ne želim pustiti da me iscijeliš. Molim te da me 
pokreneš od nevoljkosti u voljnost da te pustim unutra.“

Uključiti Boga: Otvori vrata svog srca za Svetog Duha i dopusti mu da 
započne proces iscjeljenja.

2. Traži Boga da ISPITA tvoje srce i da otkrije bilo kakvu podsvjesnu 
ranjivost.

„Ispitaj me, Jahve, iskušaj me, istraži mi bubrege i srce.“
                                                                                 Psalam 26,2

„Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj misli 
moje: pogledaj, ne idem li putem pogubnim, i povedi me putem vječnim!“

                                                                                 Psalam 139,23,24

Tražiti Boga da upozna tvoje srce je jedan od najvećih oblika ponizno-
sti i transparentnosti. Kad tražiš Boga da istraži tvoje srce, tada mu daješ 
privolu da:

a.  Ti pokaže da trebaš nekog većeg od sebe da ti otkrije što je u tvom srcu.
b.  Ti otkrije ili objelodani neka područja ranjivosti koja misliš da si
      „sakrio“.
c.  Ti otkrije načine na koje si se pokušao suočiti s nijekanjem, bijegom, 
      samozaštitom ili izolacijom od boli.
d.  Ti otkrije neka područja u tvom životu gdje tvoja ranjivost stvara 
      „smrt“ (tj. srdžbu, gorčinu, neopraštanje).
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Korak vjere: „Gospode, ja te molim da otkriješ moju ranjivost, da ot-
kriješ načine na koje se pokušavam suočiti sa svojom boli i ‘smrt’ koju to 
donosi meni i svima oko mene.“

Uključiti Boga: Moli Gospoda da istraži tvoje srce, a ako nisi tome 
voljan, moli ga da ti da voljnost da učiniš tako...

3. Budi ISKREN s Bogom i RECI Bogu kako se osjećaš s obzirom 
na događaje ranjavanja.

„Ta dokle, Jahve, dokle ćeš me zaboravljati? Dokle ćeš skrivati lice od 
mene? Dokle ću nositi bol u duši, tugu u srcu odan i obnoć? Dokle će se 
dušmanin dizat na me?“ Psalam 13,1-2

Kad čitaš kroz Psalme vidiš Davida kako 
uvijek iznova vapi Bogu kako se osjeća sa 
svojim bolima i što osjeća prema Bogu. U 
redu je biti iskren prema Bogu. Ponekad 
oklijevamo podijeliti s Bogom kako se 
stvarno osjećamo jer se bojimo njegove dis-
cipline ili kazne. Ne trebaš se bojati verba-
lizirati svoje osjećaje jer On već zna kako 
se osjećaš. On čitavu vječnost zna kako se 
ti osjećaš.
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Ti se možeš ljutiti na Boga, mahati pesnicom na Njega, i čak postavljati 
pitanja „zašto?“. On te u potpunosti razumije jer On poznaje našu ljud-
skost. Mislim da je ovo važno da učinimo određeno „sveto“ odzračivanje.

Uključiti Boga: Ako upravo sada imaš iskustvo svoje ranjivosti, uzmi 
trenutak i jednostavno reci Bogu kako se osjećaš s obzirom na svoju bol, 
svoju sumnju, nevjeru, itd. Ništa nemoj zadržavati. Daj mu do znanja što 
misliš i kako se osjećaš.

4. POVJERI Bogu svoju bol

„...On koji vrijeđan nije zauzvrat vrijeđao, mučen nije prijetio, nego je 
to prepuštao pravednom Sucu.“ 1. Petrova 2,23



Povjeriti u kontekstu iscjeljenja znači:

Predati Bogu BOL koja je povezana s našom ranjenosti.

Vidiš, ako se držiš boli i pokušavaš je pregraditi, nijekati, anestezirati, 
pobjeći, itd., bol će nastaviti sprječavati Božju iscijeljujuću ruku. I zato 
svaki puta kad osjetiš bol, u istom trenutku predaj je Bogu. Ponekad će 
bol dolaziti u valovima, i ti ćeš morati predavati bol sve dok ona ne jenja. 
Pogledajmo korak vjere s obzirom na povjeravanje.

Korak vjere: „Gospode, ja imam iskustvo boli zbog moje ranjenosti. 
Ja povjeravam svoju bol tebi i molim te da je zamijeniš za svoju utjehu.“

Uključiti Boga: Svaki puta kad boli izađe na površinu započni tu bol 
povjeravati Bogu.

1. Približi se Kristu da On BUDE tvoja UTJEHA, USTRAJNOST, 
MIR, NADA i POUZDANJE dok prolaziš kroz proces iscjeljenja

„Neka je hvaljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac mi-
losrđa i Bog svakovrsne utjehe, koji nas tješi u svoj našoj nevolji tako da 
mi možemo svakovrsnom utjehom, kojom nas same tješi Bog, tješiti one 
koji se nalaze ma u kakvoj nevolji.“ 1. Korinćanima 1,3-4

U vrijeme procesa iscjeljenja možda ćeš se morati privući Kristu u tre-
nutku da on bude:

•	 UTJEHA kad prolaziš kroz bol zbog svoje ranjenosti.
•	 USTRAJNOST kada želiš odustati od Božje sposobnosti ili volj-

nosti da iscijeli.
•	 STRPLJIVOST kada Bog vremenski ne ispunjava sve obećano.
•	 NADA kad se osjećaš beznadno da ćeš ikada biti iscijeljen.
•	 POUZDANJE kada izgubiš samopouzdanje u Boga ili u sebe.

Možda će biti drugih potreba koje imaš od Krista kao svog Izvora. Kada 
se pokaže potreba za strpljivošću, nadom, postojanošću, itd., traži Krista 
da ispuni te potrebe.
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Korak vjere: „Gospode, ja sam u boli i ja vjerujem da si ti moja utje-
ha.“

Korak vjere: „Gospode, iscjeljenje traje duže nego sam mislio. Poči-
njem gubiti nadu. Vjerujem tebi da ćeš biti moja nada.“

Uključiti Boga: Traži Krista da ispuni potrebu koju imaš usred boli 
zbog tvoje ranjenosti.

6. Traži Boga da govori ISTINU u tvoje srce ako se opireš Bogu u 
otvaranju vrata jer SE BOJIŠ još više boli

„Dođite k meni  svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti.“ 
Matej 11,28

„Ostavljam vam mir; mir, i to svoj, dajem vam. Ja vam ga ne dajem 
kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce.“ Ivan 14,27

Ti možda čuješ kako Gospodin kuca, ali ne otvaraš vrata jer se bojiš 
boli koja će možda doći s iscjeljenjem. Ako je to istina za tebe danas, traži 
Boga da te podsjeti da svoju „poznatu“ bol nosiš predugo i ako je nastaviš 
nositi ona će samo postati teža i nepodnošljiva. Moli ga da zamijeni tvoj 
strah za svoj mir i pouzdanje.

Korak vjere: „Gospode, ja se bojim boli koja može doći s iscjeljenjem 
i slobodom. Ja te molim da me uvjeriš da se nemam čega bojati. Uvjeri me 
isto tako da ćeš me ti održati ako će biti bilo kakve boli. Podsjeti me da će 
s druge strane boli koju ću možda iskusiti biti božansko iscjeljenje.

Uključiti Boga: Moli Gospodina da ti dâ voljnost da otvoriš vrata svojih 
soba ranjenosti. Ako se bojiš to učiniti, moli Krista da bude tvoja hrabrost.

7. Moli Boga da OBNOVI tvoj um za istinu

„Nemojte se prilagođavati ovome svijetu! Naprotiv, preobličavajte se 
obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja: što je dobro, 
ugodno i savršeno!“  Rimljanima 12,2
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Budući da je dio procesa iscjeljenja biti preobražen obnovom uma, moli 
Boga da započne obnavljati tvoj um za istinu. Moli ga da zamijeni tvoja 
lažna vjerovanja koja proizlaze iz tvoje ranjenosti svojom istinom.

Korak vjere: „Gospode, ja te molim da obnoviš moj um za istinu i da 
zamijeniš moja lažna vjerovanja svojom istinom.“

Uključiti Boga: Započni moliti Gospodina da preobrazi tvoja lažna 
vjerovanja u istinu.

8. Moli Boga da ti dâ „duhovnu“ SVIJEST borbe koja se odvija u 
tvom umu s obzirom na tvoje ranjene misli

Mi ponekad trebamo moliti Gospodina da nam pokaže ili nas učini svje-
snima da smo u intenzivnoj borbi uma kada se radi o našoj ranjenosti. Mi s 
jedne strane imamo božansko trojstvo, a s druge strane „nesveto“ trojstvo 
tijela, sile grijeha i sotone/demona.

Mi smo naučili da svaka misao koju ne zarobimo samo miješa i slaže i 
pogoršava djelovanje naše ranjenosti. Stoga, prije svega moramo biti svje-
sni borbe prije nego ćemo uključiti Boga da vodi tu borbu. Ako nismo svje-
sni borbe, mi ćemo je neizbježno izgubiti i naša ranjenost bit će još gora.

Korak vjere: „Gospode, nastavi me podsjećati i učini me svjesnim da u 
mom umu vodi intenzivna borba s obzirom na moje ranjene misli.“

Uključiti Boga: Moli Gospodina da ti otkrije jesu li misli koje su ti na 
umu od Njega ili od tijela ili sotone.

9. Kada na tvoj um dođe misao koja je povezana s tvojom 
ranjenosti, stavi je na ČEKANJE i na nju PRIMIJENI Božju istinu

„Sami sebe istražite! Ili ne poznajete sebe – ta Krist je u vama.“
                                                                            2. Korinćanima 13,5

Zarobljavanje misli znači dopustiti Duhu da misli koje ti dolaze na um 
stavi na „čekanje“ kako bi mogao ispitati misli i vidjeti je li to istinita 
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misao ili je to lažljiva, osuđujuća, tjelesna i napasna misao. Isto želim pri-
mijeniti i na ranjive misli jer s ranjivim mislima dolaze lažna vjerovanja i 
oštećeni osjećaji.

Ključna je stvar sjetiti se da si usvojio svoje „ranjive“ misli toliko dugo 
vremena da ih više niti ne ispituješ. Jer si ih stalno usvajao, možda više ne 
prepoznaješ da su one ranjive misli.

I zato, prije nego usvojiš ranjivu misao, stavi tu misao na čekanje i moli 
Duha da govori istinu tim mislima. Ako nije odmah očito da ta misao nije 
povezana s tvojom ranjivošću, tada moli Duha da ti otkrije istinu o toj misli.

Dopusti da ti dam jedan primjer. Recimo da si ti bio ranjen rastavom 
tvojih roditelja. Imao si oštećene osjećaje odbačenosti, nesigurnosti i na-
puštenosti. Svaki puta kad ti je na um došla rastava tvojih roditelja imao si 
te osjećaje. Kada ta misao dođe na tvoj um stavi je na čekanje. Tada raz-
misli o istini koja je povezana s tim mislima. Jedna je istina da si ti potpuno 
siguran i potpuno prihvaćen u svom novom identitetu u Kristu. Druga je 
istina da iako si se osjećao napušten od tvojih roditelja, Hebrejima nam 
kaže da te tvoj nebeski Otac „nikada neće ostaviti niti napustiti“.

To ćeš možda morati učiniti mnogo puta prije nego te misli više nemaju 
negativan utjecaj na tebe. Ja čak preporučam da govoriš istinu glasno. Ja 
sam otkrio da je to vrlo djelotvoran način govora o ranjivim mislima. Zato 
bi korak vjere mogao izgledati ovako:

Korak vjere: „Gospodine, ja samo ovu misao odbačenosti stavio na če-
kanje, i ja te molim da mi otkriješ je li to ranjiva misao. Nastavi me podsje-
ćati svaki puta kad mi ta misao dođe na um da je istina da sam ja potpuno 
prihvaćen u moj istinskom identitetu u Tebi.“

10. POVJERI Njemu bilo kakvu misao koja pokreće tvoju ranjenost

„Povjeri Jahvi svu svoju brigu, i on će te pokrijepiti; neće dati da 
ikada posrne pravednik.“ Psalam 55,23

Dodatno stavljanju na čekanje i ispitivanju svake misli, svaki puta kad 
neki događaj ili misao pokreće bolna sjećanja tvoje prošlosti, povjeri te 
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misli Kristu odmah. Nemoj na njima zdvajati ni trenutka, jer ako to činiš, 
tada ćeš ih usvojiti i one će nastavljati zahvaćati tvoje srce.

Korak vjere: „Gospode, Duh mi je otkrio istinu toj ranjivoj misli i zato 
je ja povjeravam (predajem) Tebi.“

Uključiti Boga: Započni povjeravati Bogu svaku misao koja ti dolazi 
na um a koja potiče tvoju ranjivost. Dok tako činiš, počet ćeš shvaćati da 
će te misli dolaziti na um sve rjeđe kao rezultat Božjeg iscjeljenja.

11. Moli Gospodina da te preobrazi da živiiš iz tvog ISTINSKOG 
IDENTITETA umjesto da živiš iz svojih lažnih vjerovanja o sebi

Ranjenost može pojačati naša lažna vjerovanja o nama samima. I zato, 
mi trebamo moliti Gospodina da zamijeni naša lažna vjerovanja s istinom 
našeg istinskog identiteta u Kristu.

Korak vjere: „Ja te molim da zamijeniš moja lažna vjerovanja (od 
moje ranjenosti) da sam bezvrijedan s istinom da sam potpuno vrijedan u 
momo istinskom identitetu u Kristu.“

Uključiti Boga: Počni tražiti Gospodina da zamijeni tvoja lažna vjero-
vanja s istinom o tvom istinskom identitetu u Kristu.

12. Moli Duha da ti da VOLJNOST da OPROSTIŠ onome tko te ranio

„Podnosite jedan drugoga i dobrostivo opraštajte međusobno ako tko 
protiv koga ima nešto što je za ukor. Kao što je Gospodin vama dobrostivo 
oprostio, tako činite i vi!“ Kološanima 3,13

Ako si voljan, oprosti onome tko te ranio. Ako nisi voljan, nastavi tra-
žiti Gospodina sve dok ti On ne da voljnost da oprostiš. Započni s činom 
opraštanja i kako će započeti iscjeljenje, bit ćeš preobražen imati srce za 
opraštanje.

Korak vjere: „Gospodine, molim te daj mi voljnost da mogu oprostiti 
____________________.“



110

Korak vjere: „Gospodine, ja nisam voljan oprostit mom uvrjeditelju. 
Ja te molim da mu ti oprostiš kroz mene i da me od moje nevoljkosti po-
kreneš u voljnost da mogu oprostiti.“

Uključiti Boga: Učini prvi korak i potraži osobu koja te povrijedila i 
oprosti joj. Ako nisi voljan to učiniti, moli Gospodina da ti da voljnost da 
možeš oprostiti.

13. ZAHVALI Bogu što je on na djelu iscjeljenja tvoje ranjivosti

„U svakoj prilici zahvaljujte, jer je to za vas volja Božja u Kristu Isusu.“
                                                                       1. Solunjanima 5,18

Zahvaliti Bogu za iscjeljenje, osobito kad još nisi iskusio nikakvo is-
cjeljenje, predivan je čin vjere. Lako je zahvaliti Bogu kad smo iskusili 
iscjeljenje, ali On želi da ti počneš Njemu zahvaljivati u početku procesa 
iscjeljivanja.

Korak vjere: „Gospodine, ja ti želim zahvaliti što si iscijelio moju ra-
njenost iako ne osjećam niti još nisam iskusio tvoje iscjeljenje.“

Uključiti Boga: Razvij svetu naviku zahvaljivanja Bogu kroz proces 
obnove tvog uma za istinu i oslobađanje.

Očekivanja s obzirom na iscjeljenje

„Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj, i on će sve voditi.“
                                                                                  Psalam 37,5

Kao u mnogim područjima našeg kršćanskog hoda mi smo skloni imati 
očekivanja kako i kada će se preobrazba (u ovom slučaju Njegov proces 
iscjeljenja) dogoditi. Problem je u tome što kada On ne ispuni naša oče-
kivanja, mi smo na kušnji da počnemo sumnjati, ne vjerujemo, frustrirani 
smo i u konačnici odustajemo od Boga.

Zato nauči „umrijeti“ svojim očekivanjima jer samo Bog zna put, vri-
jeme i rezultat Njegovog procesa iscjeljenja. Naš je dio vjerovati i imati 
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Kristoliko pouzdanje da Bog djeluje i zna točno što tebi treba da budeš 
iscijeljen. Zato u Psalmu 37,5 mi prepuštamo Jahvi svoje putove (očeki-
vanja), pouzdajemo se da će On iscijeliti i znamo s Kristovim pouzda-
njem da će On iscijeliti.

Kako ćeš znati da Bog iscjeljuje tvoje oštećene osjećaje?

Kad dođeš Bogu u vjeri, ti možda u početku nećeš osjećati niti imati 
iskustvo promjena koje Bog čini. To je prava istina u slučaju oštećenih 
osjećaja. Dok Bog obnavlja tvoj um za istinu, iscjeljenje tvoje ranjenosti 
može potrajati dok postane stvarno iskustvo. Što će biti dokaz da je tvoja 
ranjenost iscijeljena.

•	 Bog će obnoviti tvoj um za 
istinu s obzirom na tvoja la-
žljiva vjerovanja povezana 
s tvojom ranjivosti i iscijelit 
će tvoju ranjenost do točke 
da kada se oštećeni osjećaji 
počnu javljati u tvojoj duši, ti 
ih više nećeš usvajati.

•	 Oštećeni osjećaji povezani 
s tvojom ranjenosti počinju 
gubiti kontrolu nad tobom.

•	 Tvoji oštećeni osjećaji zamijenjeni su osjećajima koji su u skladu 
s Božjom istinom.

•	 Ti ćeš naći sebe kako više ne pribjegavaš obrambenim mehaniz-
mima niti grješnim ponašanjima koja su rezultirala tvojim lažnim 
vjerovanjima i oštećenim osjećajima.

Slijedeća priča možda će ti pomoći da razumiješ kako se iscjeljenje 
može dogoditi.

Bila je žena koja je bila seksualno zlostavljana od svog oca. Kao rezul-
tat toga ona je vjerovala i osjećala da je prljava i da nije vrijedna da se uda. 
Kad se udala, nije mogla biti seksualno intimna zbog svojih lažnih vjero-
vanja i povezanih oštećenih osjećaja. Kad je naučila istinu da je u Kristu 
potpuno podobna (2. Korinćanima 3,5) i uključila Boga u vjeri, On joj je 



otkrio istinu. On je uzeo otkrivenu istinu i preobrazio njena lažna vjerova-
nja i ona više nije imala oštećene osjećaje prljavosti i bezvrijednosti. Kad 
je povjerovala u Božju istinu da je vrijedna i podobna u Kristu, njeni ošte-
ćeni osjećaji nepodobnosti i bezvrijednosti bili su zamijenjeni osjećajima 
podobnosti i vrijednosti.

„Neslomljen“

Želim završiti ovu lekciju tako da s tobom podijelim priču. Godine 
2014. izašao je film pod naslovom „Neslomljen“. Bila je to priča o Louisu 
„Louieu“ Zamperiniu. Temelji se na knjizi istog naslova koju je napisala 
Laura Hillenbrand. Ja preporučam knjigu više od filma jer ona priča „cje-
lovitu“ priču. Louie je bio državni trkač u srednjoj školi. On je toliko do-
bro trčao da mogao trčati na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936. godine. 
Iako tada nije pobijedio, znao je da ima šanse za pobjedu na Olimpijskim 
igrama 1940. u Japanu. Međutim, rat je poremetio taj san i on je otišao u 
zračne snage.

Loui je letio na B-24 bombarderu. 27. svibnja 1943. u potrazi za obo-
renim avionom došlo je do mehaničkog problema i bombarder se srušio u 
ocean i od jedanaest ljudi osam je poginulo.

Tri preživjela uključujući Louiea imali su vrlo malo hrane i nisu imali 
vode, a preživjeli su 47 dana od kišnice i jedući sirovu malu ribu. Stalno 
su se morali boriti protiv napada morskih pasa i čuvati se oluja. Više su ih 
puta napadali Japanski bombarderi.

47. dana na moru, Loui i pilot došli su do kopna na otoke Marshall i bili 
su odmah zarobljeni od Japanaca. Louie je bio držan u zarobljeništvu u tri 
različita logora gdje je bio strašno isprebijan i zlostavljan sve do kraja rata 
1945. godine. Njegov glavni mučitelj bio je logorski stražar pod nadim-
kom „Ptica“. On je Louiea nemilosrdno mučio sve do kraja rata.

Suvišno je reći da je Louie bio ne samo tjelesno izranjavan, već i dušev-
no razoren. Kad se vratio kući bio je pun srdžbe, gorčine i mržnje prema 
Japancima (osobito prema „Ptici“). Svake je noći imao noćne more. U ne-
kima od tih mora on je držao ruke oko vrata „Ptice“ ali nije mogao stisnuti 
dovoljno snažno da ga ubije. On je postao alkoholičar kako bi umirio svoju 
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bol. Započeo je verbalno, emocionalno i u konačnici tjelesno zlostavljati 
svoju suprugu.

Ona je bila na rubu da se rastavi od Louiea kad je nazočila evangeliza-
ciji Billy Grahama u Los Angelosu i doživjela spasenje. Promjena je bila 
toliko dramatična u njoj da je znala da je jedina nada za njenog muža Krist. 
Ona ga je gotovo doslovno odvukla na evangelizaciju gdje je on prihvatio 
Krista za svog Spasitelja. Od tog trenutka nadalje on više nikada nije imao 
noćne more. Međutim, Bogu su bile potrebne godine da ga iscijeli od sve 
njegove boli. Bog je učinio takvo djelo u Louieu da je on otišao na poseb-
no putovanje u Japan kako bi osobno oprostio svakome od svojih zaroblji-
vača. Suvišno je reći da su svi bili zapanjeni. Jedini koji ga nije primio bio 
je „Ptica“. Međutim, Louie mu je poslao pismo u kojem mu je rekao da 
mu je sve oprostio. Louie je živio do 2014.  slobodan od svoje prošlosti.

Zašto govorim ovu priču. Da ti dam do znanja da bez obzira koliko su 
strašni događaji u tvom životu koji su te ranili i koliko su duboke tvoje 
rane, Bog može i hoće iscijeliti tvoje najdublje rane i osloboditi te.

Sažetak

Kao što sam kazao na početku, nekoliko je knjiga napisano o ovome 
što sam tek površno dotaknuo u ovoj lekciji. U određenom smislu, ja sam 
se površno dotaknuo nekoliko tema. Međutim, ja se nadam da ti je ova 
lekcija dala nadu da bez obzira na ranjive događaje u tvom životu, kao i 
Louie Zamperini i mnogi ljudi kojima sam služio, i ti možeš iskusiti Božje 
iscjeljenje i slobodu.
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Šesta lekcija

Preobrazba tvoje volje -
Slomljenost
PRVI DAN

„Niti više dajite svojih udova kao oružje nepravednosti u službu grijeha! 
Naprotiv, prinesite Bogu sami sebe – sebe kao takve koji ste od mrtvih 
postali živima – a svoje udove kao oružje pravednosti u službu bogu!“ 

Rimljanima 6,13

Uvod

Treći dio naše duše koji treba biti posvećen je naša volja budući da 
smo u spasenje ušli s nevoljnom i neovisnom voljom. Dijagram 
dolje pokazuje stanje naše volje kod spasenja:

TIJELO

DUŠA

Stanje tvoje VOLJE kod spasenja

Neovisna /
nevoljna

Ljudski duh
U ZAJEDNIŠTVU

s Bogom

VOLJA



Božja je želja da preobrazi našu volju tako da možemo hodati sa stavom 
potpune ovisnosti o Njemu i da budemo voljni podrediti našu volju Njego-
voj. Međutim, rano u našem kršćanskom hodu naša volja (koja je uglav-
nom pod kontrolom tijela) može biti vrlo tvrdoglava i nije voljna podrediti 
se Bogu. Kako Bog djeluje u našem životu, On će nam dati veću volju da 
ovisimo o Njemu i da živimo od Njega kao izvora. Ima jedna ključna točka 
koju ne smiješ zaboraviti na ovom našem putovanju:
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Ključna istina
Ti NE MOŽEŠ sebe iz svoje nevoljnosti dovesti u ovisnost 
o Bogu da se pokoriš Njegovoj volji. Samo Bog to može 

učiniti!

Samo Bog te može pokrenuti iz tvoje nevoljnosti da postaneš voljan 
vjerovati, ovisiti o Njemu, poslušati, itd. I zato je naš dio da dođemo k 
Bogu u vjeri i da Ga molimo da nas pokrene od neovisnosti i nevoljnosti 
da postanemo voljni i ovisni o Njemu.

Uključiti Boga: Moli Boga da razotkrije područja u tvom životu gdje 
nisi voljan vjerovati Mu ili povjeriti svoju volju Njemu.

Ne zaboravi da je tvoja volja ona koja se ODAZIVA na tvoj um 
i tvoje osjećaje.

Ne zaboravi da je tvoja volja ona koja se ODAZIVA na ono što ti vjeru-
ješ ili što osjećaš. Tvoja volja će ODABIRATI na temelju onog što vjeruješ 
i/ili kako se osjećaš. Slijedeći dijagram pokazuje tu istinu.

I zato ako nastaviš vjerovati svojim lažnim vjerovanjima koji su pove-
zani s oštećenim osjećajima tvoja volja nema izbora nego živjeti prema 
tim lažnim vjerovanjima. Dok vjeruješ i donosiš odabire na temelju svojih 
lažnih vjerovanja, ti će odabiri biti tjelesni odabiri. Zato je tako ključno 
da Bog preobrazi tvoj um i tvoje osjećaje tako da možeš donositi pobožne 
odabire umjesto tjelesnih.

Dok Bog preobražava tvoj um i osjećaje Njegovom 
istinom, ti ćeš početi donositi ODABIRE koji su u skladu s 

Božjom istinom.



Pitanje: Pogledaj na odabire koje činiš koji rezultiraju životom u tijelu 
(tj. u grješnim modelima ponašanja). Možeš li povezati svoje odabire po-
novo sa svojim lažnim vjerovanjima/oštećenim osjećajima?

Uključiti Boga: Moli Boga da ti otkrije kako su tvoji odabiri povezani 
s tvojim lažnim vjerovanjima.

Predanje, poslušnost, pokoravanje i dopuštanje
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Tvoja volja se ODAZIVA
ili na tvoj UM ili na tvoje OSJEĆAJE

UM
Ono što vjeruješ

OSJEĆAJI
Kako se osjećaš

VOLJA
Odabir koji ćeš učiniti

„‘Treba se više pokoravati Bogu nego lju-
dima’ – odgovoriše Petar i apostoli.“  

                                             Djela 5,29

O čemu razmišljaš kad vidiš ili čuješ riječi 
„predanje, poslušnost, pokoravanje i dopu-
štanje“? Jesu li to riječi koje izazivaju osjećaj 
obaveze jer Bog od tebe očekuje da se predaš, 
poslušaš, pokoriš i dopustiš? Jesi li čuo pasto-
ra ili učitelja koji ti govori da o TEBI i tvojoj 
snazi ovisi da postigneš predanje, poslušnost, 



itd.? Ako je tako, jesi li ti u stanju dosljedno postizati zahtijevano predanje, 
poslušnost, itd.? pogledaj u 1. Solunjanima 5,16-19:

„Radujte se uvijek! Bez prestanka molite! U svakoj prilici zahvaljujte, 
jer je to za vas volja Božja u Kristu Isusu! Duha ne gasite!“ 

                                                                         Solunjanima 5,16-19

Pogledaj zapovijedi u ovom retku. Možeš li ti konstantno i dosljedno 
držati te zapovijedi? Bog očekuje da se ove zapovijedi drže doslovno. Me-
đutim, evo ključa:

Godinama sam pokušavao poslušati ove zapovijedi u vlastitoj snazi. 
Čak sam i molio Boga da mi pomogne da držim te zapovijedi. Međutim, 
nije mnogo prošlo kad sam izgubio volju da držim te zapovijedi i prestao 
sam pokušavati. Jesi li u istoj situaciji? Bog zna da bez života iz Krista 
kao tvog Izvora predanja, poslušnosti, pokornosti, itd., ti ne možeš uspjeti. 
Važno je trenutno razumjeti da Bog mora učiniti svoje djelo u tebi prije 
nego ćeš ti biti voljan predati se, poslušati, itd. Pogledaj u Filipljanima 
2,13 u prijevodu New Living Translation:

„Jer Bog djeluje u tebi, dajući ti želju i silu da činiš ono što je njemu 
ugodno.“ Filipljanima 2,13

Samo ako ti Bog da želju i ako hodaš u Njegovoj sili ti ćeš moći djelo-
vati u predanju, poslušnosti, itd. Ako Bog u tebi ne djeluje da ti dâ voljnost, 
ti nikada nećeš biti u stanju dosljedno se predati, poslušati, pokoriti se ili 
dopustiti Bogu. Dok sam ja dopustio Bogu da preobrazi moju volju, ja sam 
više voljan poslušati Njegove zapovijedi i predati svoju volju Njegovoj. 
Ključna je razlika što ja to sada činim iz Bogom dane želje umjesto iz svo-
je legalistične obaveze vlastitih napora.
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Ključna istina:
TI NE MOŽEŠ proizvesti dosljednu poslušnost NIJEDNOJ Božjoj 

zapovijedi!

OSIM ako Bog ne preobrazi tvoju volju, ti ćeš KONSTANTNO 
biti frustriran i u konačnici ćeš odustati od toga da se predaš, 

poslušaš, pokoriš ili dopustiš Njemu.



Postizanje Božje volje kroz tvoju voljnost

„Zatim ode malo dalje, pade ničice te se pomoli: ‘Oče moj! Ako je mo-
guće, neka me mimoiđe ovaj kalež! Ali neka ne bude moja, nego tvoja 
volja!’“ Matej 26,39

Nevjerojatno je koliko dobivam poziva od kršćana koji žele da im ka-
žem što je Božja volja za njihov život. ja bih volio da im to mogu reći, ali 
ja to ne mogu jer mi Bog to nije rekao. Ja mislim da je veće pitanje od toga, 
„Jesi li voljan podrediti svoju volju Njegovoj?“ Ne zaboravi da Bog ima 
volju, svrhu i plan za tvoj život i to je savršeni plan.

Problem je u tome što rano u tvom hodu vjere ti želiš stvari raditi na 
svoj način nasuprot Božjem načinu. Bog će ti u svojoj milosti dopustiti da 
radiš po svojoj volji želeći ti pokazati ispraznost tvojih nastojanja i nedo-
statak preobrazbe koja bi iz toga rezultirala. Ako je Bog suveren, a On je 
dobar Bog i njegovo srce je za tebe, zašto onda ti ne bi bio više nego voljan 
pokoriti svoju volju Njegovoj?

Evo nekoliko dobrih razloga zašto ne podređujemo svoju volju Nje-
govoj:
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1. Naša tjelesna želja da činimo po svo-
joj volji mnogo je snažnija od Božje 
volje.

2. Nismo hodali u vjeri dovoljno dugo da 
bismo iskusili bilo kakvu nadnaravnu 
promjenu.

3. Nismo razvili dovoljno pouzdanja u 
Krista da bi to nadjačalo naše samo-
pouzdanje.

4. Nismo uvjereni u Božju ljubav, dobro-
tu i suverenost s obzirom na Njegove 
planove s nama.

5. Mi se bojimo da ako svoju volju pokorimo Božjoj da ćemo patiti.
6. Mi mislimo da smo pametniji od Boga. Mi imamo bolji plan od 

Njegovog.

S obzirom na posljednju točku, mi nikada ne bismo kazali da smo pa-
metniji od Boga, ali naša djela nastavljaju dokazivati da to mora da je istina. 



Razmisli o tome. Ti imaš suverenog Boga svemira koji ima vječnu mu-
drost i razumijevanje i koji zna sve mogućnosti s obzirom na tvoje odluke, 
a ipak ti ideš za svojim vlastitim planom i nakanom umjesto za Njegovim.

Dobra je vijest da što više i duže hodaš u vjeri i tvoje pouzdanje u Krista 
raste, ti ćeš otkriti da je sve lakše i lakše pokoriti tvoju volju Božjoj. (On 
zbilja ima bolji plan.)

DRUGI DAN

„Linija“ i preobrazba tvoje volje
U slijedećem dijagramu vidjet ćemo da je naša volja prvobitno neo-

visna i nevoljna. Kako počinjemo hodati u ovisnosti o Njemu, On nam 
otkriva i razoktriva smrt naše neovisne i nevoljne volje. Kako izgleda ta 
„smrt“? Smrt su naša tjelesna ponašanja i stavovi koji rezultiraju našom 
neovisnošću. Kad vidimo smrt neovisne i nevoljne volje, On nas preobra-
žava dajući nam želju da budemo voljni i ovisni.
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VOLJA VOLJA
Ovisna
Voljna

Neovisna
Nevoljna

V
J
E

R
A

Bog otkriva

P
re

o
b
ra

ž
a
v
a

DUH

DUŠA

Smrt
neovisne/

nevolje volje

Preobrazba tvoje volje



Ovo su neka područja prema kojima nas Bog pokreće:

•	 Voljnost da vjerujemo da Bog jeste ono što On kaže da jeste i da će 
On učiniti ono što je On obećao.

•	 Voljnost da hodamo u vjeri u Boga nasuprot u vjeri u sebe. 
•	 Voljnost da provodimo vrijeme s Bogom, meditiramo o Njegovoj 

Riječi ili molimo.
•	 Voljnost da hodamo u našem pravom identitetu u Kristu nasuprot 

našim lažnim vjerovanjima.
•	 Voljnost da vjerujemo i primamo Božju milost, dobrotu i ljubav.
•	 Voljnost da hodamo po Duhu nasuprot hodanju po tijelu.

Slijedeći dijagram pokazuje kako je rano u našem hodu vjere naša ne-
voljnost da podredimo našu volju Božjoj snažnija od naše voljnosti da se 
podredimo. Međutim, dok činimo korake vjere, naša voljnost da se podre-
dimo je sve veća dok naša nevoljkost nestaje.
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Korak vjereVoljnost VOLJNOSTKorak vjereKorak vjere

Korak vjere Korak vjere

DUŠA

DUH

NEVOLJKOST Nevoljkost Nevoljkost

Pitanje: Koja su neka područja tvog života gdje se boriš s voljnošću 
nasuprot nevoljkosti? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________



Bog će nam morati dati želju da se pokrenemo prema ovisnosti i 
Njemu u SVAKOM od tih područja.

Osobna priča o nevoljkosti

Ja sam podučavao čovjeka koji se borio s kritičkim stavom prema svo-
joj ženi. U jednom trenutku Bog je razotkrio ovom čovjeku „smrt“ koju 
taj kritički stav izaziva u njegovom braku. Dok je on shvaćao smrt koju je 
taj stav uzrokovao, on je počeo tražiti Boga da pokrene njegovu volju na 

mjesto ljubavi prema njegovoj ženi umjesto da je stalno kritizira. Slijedi 
dijagram koji ilustrira preobrazbu tog čovjeka:

Uključiti Boga da te pokrene od nevoljkosti u voljnost
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Ključna točka:

Budući da većina nas ima NEKOLIKO područja našeg 
tijela

koja nas navode da živimo neovisno i nevoljko,

LJUBAVLJUBAV LJUBAVKorak vjereKorak vjere

Korak vjere Korak vjere

DUŠA

DUH

Kritički stav Kritički
stav

Kritički
stav

___________________________________________________________
___________________________________________________________



Započni uključivati Boga da te pokrene od nevoljkosti u to da budeš 
voljan u onim područjima koja si prethodno nabrojio. U tom procesu upo-
trijebi neke principe koji su dolje navedeni.

1. PRIZNAJ Bogu područja gdje se najviše boriš s nevoljkošću. 

Bog čitavu vječnost zna područja tvog života gdje se boriš s nevoljko-
šću. Ja vjerujem da je dobar prvi korak prema promjenama u tim područ-
jima priznati ih Bogu.

Uključiti Boga: Pogledaj tvoja osobna područja nevoljkosti i priznaj 
vlastitu tvrdoglavost tvoje volje prema Bogu.

2. Moli Boga da RAZOTKRIJE „smrt“ koju tvoja nevoljkost 
uzrokuje u tvom unutarnjem životu (u braku, obitelji, na poslu, itd.).

Mi imamo prilično dobru sliku kakav očaj može uzrokovati tvrdoglava 
volja. Međutim, u nekim područjima mi smo tako dugo očajni da je to 
postalo mjesto u kojem dragovoljno prebivamo. I zato trebamo Svetog 
Duha da nam otkrije očajno stanje u kojem živimo tako dugo zbog naše 
nevoljkosti.

Uključiti Boga: Moli Boga da ti otkrije smrt koju uzrokuje tvoja ne-
voljkost.

3. Moli Boga da ti da ŽELJU da budeš voljan.

Budući da ti samo Bog može dati želju da budeš voljan, moli ga da dje-
luje u područjima tvog života i da slomi tvoju nevoljkost.

Uključiti Boga: Moli Boga da tvoj otpor Njegovoj volji zamijeni za 
Njegovu želju da budeš voljan.
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Ne zaboravi da kad se opireš Bogu i okrećeš se svojim 
načinima, ti se ponovo okrećeš BUNTOVNIČKOJ KALJUŽI SA 
SVINJAMA, što je mjesto još više boli,  jada i praznine koju si 

sam namećeš.



Što možeš očekivati dok Bog preobražava tvoju volju?

Poput preobrazbe uma i osjećaja i preobrazba volje je proces. Dok mo-
liš Gospodina da preobrazi tvoju volju, On će u tebi započeti potvrđivati 
promjene koje On čini. Dolje su neki rezultati koje možeš iskusiti dok 
uključuješ Boga da preobrazi tvoju volju:

•	 Smanjenje otpora da živiš iz svog tijela nasuprot života u ovisno-
sti o Bogu.

•	 Veća voljnost da dođeš Bogu da On preobrazi tvoju volju.
•	 Želja da hodaš u ovisnosti u područjima tvog života u kojima prije 

nisi bio voljan.
•	 Prepoznavanje da je smrt tvog tijela brža kad si neovisan i nevo-

ljan.
•	 Shvaćanje slobode, radosti i počinka koji dolaze voljnošću koju 

daje Krist.

Dok ti Bog daje veću voljnost da budeš ovisan o Njemu i da 
svoju volju pokoravaš Njegovoj, vidjet ćeš jasnije tog Boga 

koji je u tebi i koji te ljubi i za tebe ima samo najbolje.

TREĆI DAN

SLOMLJENOST

Uvod
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Koliko god ti imaš želju da Bog preobrazi 
tvoju volju, postoje područja u tvom životu koja 
ti ne želiš da se promijene. Ja želim tvoju volju 
usporediti s tvojim domom. Postoje sobe u koje 
si voljan pustiti bilo koga da uđe, ali postoje i 



neke sobe u koje nisi nikoga voljan pustiti. Isto je i s našom voljnošću pred 
Bogom. Postoje područja u našem životu na koja stavljamo lokot i nismo 
voljni dati da Bog u tim područjima radi. Međutim, Bog te dovoljno voli 
da će On u tvoj život dovesti događaje koji će te dovesti do voljnosti. Že-
lim to ilustrirati nečim što ja nazivam doktrina „lijevka“.

Doktrina lijevka – kada niste voljni

Bog će upotrijebiti „sve stvari“ iz Rimljana 8,28 da te pokrene s mjesta 
nevoljkosti i neovisnosti na mjesto gdje ćeš biti voljan i ovisan o Njemu. 
Pogledaj ilustraciju dolje:

Što je Božji proces uvjeravanja kad smo mi NEVOLJNI živjeti 
po vjeri?

Postoje područja u našim životima gdje se opiremo Božjem procesu 
uvjeravanja u Njegovu istinu. To su područja gdje nas Bog želi osloboditi, 
ali mi se opiremo Njegovim nastojanjima. Zašto? Naše neovisno tijelo je 
snažnije u tim područjima i nije voljo dopustiti Bogu da djeluje. Postoji 
jedna ključna istina koju trebamo razumjeti o našem tijelu:
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Doktrina lijevka

NEVOLJAN

VOLJAN

Bog koristi
„SVE STVARI“
da te pokrene

u voljnost

Zdravlje Okolnosti

Roditelji
SupružnikPosao

Djeca

Odnosi
Financije
Prijatelji

Tvoje tijelo će se UVIJEK odupirati Božjem djelu preobrazbe u 
tvom životu.



Zato Pavao u Rimljanima 7,18 kaže: 

Pitanja: Osjećaš li se u nekim područjima tvog života kao Pavao u Ri-
mljanima 7,18? Nabroji neka područja svog osobnog života gdje osjećaš 
da se tvoje tijelo opire Bogu. Kakvu to zbrku stvara u tvojoj duši?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Meditiraj: o drugom dijelu Rimljanima 7,18 gdje kaže, „htjeti je u mo-
joj moći“. Razmisli o istini da je „htjeti“ koje je u tebi Kristovo htijenje. 
Ono je uvijek tu i uvijek ti je na raspolaganju.

Uključiti Boga: Moli Boga da ti razotkrije područja u tvom životu gdje 
se opireš Njegovom djelu u tvom životu. Zatim ga zamoli da te pokrene od 
nevoljkosti u voljnost u tim područjima.
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„Ja, naime, znam da nikakvo dobro ne 
stanuje u meni, to jest u mom tijelu. Zaista, 
htjeti dobro jest u mojoj moći, ali nije uči-
niti ga.“

Kad se naše tijelo opre Božjem djelova-
nju, Bog inicira drugi proces kako bi nas 
uvjerio da ovisimo o Njemu. To je proces 
u kojem nam Bog otkriva smrt našeg tije-
la (jad duše) i uništava njegovo odupiranje 
Njemu. Rezultat je da se mi okrećemo od ti-
jela i okrećemo se ponovo Bogu kao našem 
Izvoru. Taj se proces naziva slomljenost.



Što je slomljenost?

„Tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi radi mene 
svoj život, naći će ga.“ Luka, 17,33; Matej 16,25; Marko 8,35; Luka 9,24; 
Ivan 12,25

„Mi se uvijek, dok smo živi, predajemo smrti zbog Isusa, da se i život 
Isusov očituje na našem smrtnom tijelu.“ 2. Korinćanima 4,11

„Zaista, zaista kažem vam,  ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne 
umre, ostaje samo. Ali ako li umre, rodi velik rod.“ Ivan 12,24
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Ključa riječ u ovim ulomcima je „smrt“.  
U 2. Korinćanima 4,11, Pavao govori da je 
smrt našem tijelu bitna. Smrt našem tije-
lu znači „okrenuti se“ od našeg tijela. Bez 
te smrti ili okretanja, Isusov život neće se 
očitovati u našim životima. On istu stvar 
govori i u Ivanu 12,24. Ako ne umremo i 
ne okrenemo se od našeg tijela, u našem 
životu neće doći do ploda Duha. I zato je 
slomljenost „proces smrti“ koji se mora 
dogoditi kako bismo mi mogli iskusiti Kri-
stov život. Pogledajmo još jednu definiciju 
slomljenosti:

Ukratko, slomljenost je Božji način da smrt tvog tijela učini tako jasnim 
za tebe da ćeš se okrenuti k Njemu i dopustiti mu da živi svoj život u tebi 
i kroz tebe. (Smrt tvog tijela je jad tvoje duše kojeg stvara tvoje tijelo.) Još 
jedan način na koji možemo gledati slomljenost je da te Bog čini gipkim 
i podatnim tako da možeš primiti Njegovu istinu i biti preobražen tom 
istinom.

SLOMLJENOST

Proces kojeg Bog koristi u tvom životu da te okrene od 
tvog tijela kao izvora suočavanja i postupanja sa životom, 

rješavanjem vlastitih problema i ispunjavanjem tvojih potreba 
tako da se možeš okrenuti Bogu kao tvom Izvoru.



Ne zaboravi: Tijelo samo ne umire. Ono ostaje s tobom sve dok tjele-
sno ne umreš. Mi UMIREMO TIJELU okrećući se od njega.

Meditiraj: na 2. Korinćanima 4,11 i razmisli o ovim pitanjima: „Zašto 
Pavao koristi riječ ‘uvijek’? Je li moguće da nam on govori da je slomlje-
nost trajni proces a ne samo jednokratni događaj?“

Uključiti Boga: Za područja tijela koja si nabrojio u prošloj vježbi, 
moli Boga da ti pokaže smrt tvog tijela i da ti dâ voljnost da se od toga 
okreneš. Korak vjere mogao bi izgledati ovako:

„Gospodine, u ovom području moje tjelesnosti ja se odupirem tvom 
djelovanju u mom životu. Otkrij mi smrt koju moje tijelo uzrokuje u meni 
u tom području i okreni me od toga i natrag k Tebi kao mom Izvoru.“

Slomljenost je proces, a ne jednokratni događaj.
Toliki kršćani mi govore kako su sasvim slomljeni. Ako si jedan od njih, 

žao mi je što ti moram reći da nisi sasvim slomljen. Zašto? Sve dok imamo 
tijelo i silu grijeha koja prebiva u nama (koja će biti u našoj duši sve dok 
ne umremo), uvijek će postojati potreba za slomljenošću. Slomljenost je 
cijeloživotni proces otkrivanja smrti našeg tijela za nas i okretanja prema 
Bogu za život. slomljenost je oružje koje Bog koristi kao neophodan dio 
našeg trajnog posvećenja.
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Slomljenost je CIJELOŽIVOTNI proces otkrivanja smrti našeg 
tijela i okretanja nas k Bogu za život.

„Linija“ slomljenosti

Pretpostavimo da se tvoja volja ne želi preobraziti u području ponosa. 
Božja je želja da ti živiš iz poniznosti. I zato, On će dopustiti „sve stvari“ 
u tvom životu koje će doći u obliku zdravstvenih problema, gubitka posla, 
financijskih problema ili teških odnosa. To će rezultirati u dovoljno boli, 
zbrke, sukoba i jada što će uzrokovati da ideš iznad „Linije“ gdje ti Bog ot-
kriva smrt koju uzrokuje tvoj ponos. To će rezultirati u slomljenosti. Tvoja 
volja je tada voljna živjeti iz poniznosti umjesto iz ponosa. To je prikazano 
u slijedećem dijagramu:



Slomljenost NE MORA uvijek biti bolna.

Većina ljudi vjeruje da Bog samo koristi bolne događaje u našem životu 
da nas dovede do slomljenosti. Mnogo puta On to čini. Međutim, dopusti 
da s tobom podijelim osobnu priču kako je Bog slomio moje lažno vjero-
vanje pozitivnim okolnostima.

Bilo je vrijeme u mom kršćanskom životu kada nisam vjerovao da je 
Bog dobar Bog. Ja sam teološki znao da je On dobar, ali duboko u sebi ja 
to nisam vjerovao. Kad smo započeli ovu službu, Bog je odlučio da će me 
osloboditi te laži. On je proces slomljenosti započeo pribavljajući službu 
izobilja. On je zatim koristio tu službu koja je rasla i radikalno je mijenjao 
živote kršćana. U konačnici postalo je očito da je On meni pokušavao do-
kazati svoju dobrotu. Sjećam se dana kad me to pogodilo. To je bilo kad je 
slomio moje lažljivo vjerovanje i toliko me preplavio svojom dobrotom da 
je više nisam mogao nijekati. I zato slomljenost može doći u našim životi-
ma i kao pozitivan i kao negativan događaj.

Bog nas može dovesti do slomljenosti kroz POZITIVNE kao i 
negativne okolnosti našeg života.
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Proces slomljenosti

SMRT Života
u tijelu DUH

DUŠA

Bog otkriva
Sl

om
lje

no
st

VOLJA
želi VOLJA

NE ŽELI

Rezultira         u

Bog          dopušta

BOL,  ZBRKA
SUKOB,  JAD

Zdravstveni problemi,
Posao,  Financije

Odnosi,  Sve stvari



Razmisli o tome: Svaki puta kad dobiješ otkrivenje Božje istine i okre-
neš se od života iz laži, to je slomljenost. To ne mora svaki puta biti bolno.

ČETVRTI DAN

Što Bog koristi da nas dovede do slomljenosti?

Okolnosti

Bog će dopustiti borbe i sukobe na našem poslu, zdravlju, financijama, 
itd. da nam pokaže da će okretanje tijelu samo donijeti još više sukoba i 
borbi. On će koristiti te događaje da nas navede da se okrenemo od tijela i 
da se okrenemo k Njemu kao našem izvoru.
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Na primjer: Izgubio si po-
sao i to uvjetuje da bi mogao 
izgubiti i kuću. Ako se okreneš 
tijelu možeš postati srdit, tje-
skoban, prestrašen, itd. To će 
samo dovesti do jada u tvojoj 
duši. Dok ti Bog otkriva smrt 
tvoje srdžbe, tjeskobe ili straha, 
On će taj jad upotrijebiti da te 
uvjeri da se vratiš Njemu kao 
rješenju problema.

Uključiti Boga: razmisli o protivnim okolnostima kroz koje upravo 
prolaziš. Dovode li bilo koje od njih do tjelesnih stavova? Kroz njih Bog 
pokušava postupati s nečim u tvom životu, ali ti osjećaš kako mu se odu-
pireš? Ako je tako zamoli Boga da ti razotkrije smrt (jad duše) tih tjelesnih 
stavova i da ukloni otpor Njegovom djelovanju u tebi. Korak vjere mogao 
bi izgledati ovako:

„Gospodine, ovaj financijski problem uzrokuje mi veliku tjeskobu i za-
brinutost. Ja povjeravam taj problem Tebi i molim te da ukloniš taj otpor 
u mom tijelu da mogu ući u tvoj počinak znajući da ti imaš rješenje za taj 
problem.“



Odnosi

Bog koristi bolne i/ili slomljene odnose kako bi prekinuo u nama da se 
vraćamo tijelu pokušavajući razriješiti ili pomiriti te odnose. On koristi te 
teške odnose da nam otkrije našu potrebu za Njim koji može iscijeliti ili 
obnoviti te odnose.

vidiš smrt koju ti nanosi tvoje tijelo i da te to navede da se ponovo okreneš 
k Njemu. Je li moguće da te, umjesto da živiš iz tih tjelesnih stavova Bog 
želi preobraziti tako da možeš oprostiti pa čak i voljeti tu osobu? Usput, što 
misliš da ta osoba s kojom se boriš treba? Jesu li to tvoji tjelesni stavovi ili 
Božja bezuvjetna ljubav?

Uključiti Boga: Kakvo iskustvo tjelesnih stavova imaš u odnosu u ko-
jem se trenutno boriš? Moli Boga da ti dâ „duhovne“ oči  da vidiš smrt 
koju ti tvoje tijelo uzrokuje u tebi i tom odnosu. Moli ga da prekine te tje-
lesne stavove i da bezuvjetno voli tu osobu kroz tebe. Korak vjere mogao 
bi izgledati ovako:

„Gospodine, pokaži mi smrt koju moja frustracija, srdžba ili neoprašta-
nje prema toj osobi uzrokuju u meni. Daj mi srce pokajanja i moje neopra-
štanje zamijeni svojim opraštanjem.“

Unutarnje borbe

Čak i naše unutarnje borbe koje uzrokuju naša lažna vjerovanja, oštećeni 
osjećaji, ranjivost, utvrde, itd. Bog koristi da nas slomi i da nam otkrije 
našu potrebu za Njim iz trenutka u trenutak. Mi svi imamo unutarnje borbe 
koje nas mogu držati u ropstvu našem tijelu ili nas mogu goniti k Bogu. 

130

Na primjer: Zamisli osobu koja 
te najviše uznemirava. Može po-
trajati samo nekoliko trenutaka da 
dođe do frustracije, srdžbe, neo-
praštanja ili čak gorčine prema toj 
osobi ako ostaneš u tijelu. Među-
tim, je li moguće da Bog koristi 
taj odnos da razotkrije tvoje tjele-
sne stavove frustracije, srdžbe ili 
neopraštanja? Božja je želja da ti 



Prvobitno, Bog te borbe koristi da razotkrije tijelo i njegov otpor Njego-
vom djelu. Međutim, Bog želi da te borbe donesemo pred njega.

Bog koristi svaku okolnost, odnos i unutarnje borbe da 
RAZOTKRIJE smrt tvog tijela i da te vrati sebi za ŽIVOT.
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Na primjer: Pretpostavimo da 
imaš stalnu borbu u svom tijelu s 
kritičkim ili osuđivačkim duhom. 
Pretpostavimo da tvoje ja ne želi 
biti slomljeno na tom području. 
Svaki puta kad se kritički duh ak-
tivira od tvog tijela, Božja je želja 
tebi otkriti smrt (jad duše) koju 
tvoj kritički duh uzrokuje tebi i 
osobi prema kojoj je usmjeren. 

Kroz taj jad Bog će slomiti tvoj tjelesni otpor i tvoj kritički duh zamijeniti 
svojom ljubavlju.

Uključiti Boga: Koji su neki tjelesni stavovi/ponašanja koja su rezul-
tat unutarnjih borbi s kojima se suočavaš? Moli Boga da razotkrije smrt 
tih stavova i tvoj tjelesni otpor prema njima tako da se možeš okrenuti k 
Njemu da te On može slomiti i zamijeniti ih Kristocentričnim stavovima. 
(Upravo ćemo proučavati značenje Kristocentričnog stava.) Korak vjere 
mogao bi izgledati ovako:

„Ja se borim s laži da sam ja neadekvatna osoba. Kao rezultat toga, ja 
sam postao čovjek koji udovoljava ljudima. Gospodine, pokaži mi smrt 
mog tijela i uvjeri me u istinu da sam ja sasvim adekvatan u tebi.“



PETI DAN

Što je Božja motivacija da te dovede do slomljenosti?

Božja motivacija da te dovede do slomljenosti je Njegova 
LJUBAV prema tebi.

To može biti teško ako ne i nemoguće da razumijemo jer mnogi pitaju, 
„Kako može Bog pun ljubavi dopustiti toliko boli i slamanja srca u mom 
životu?“ To je izvanredno teška istina koju moramo naučiti.

I zato, želim osobno svjedočiti ovu istinu. Ja sam sâm iskusio veliku 
bol, ranjivost i odbačenost u svom životu. Međutim, Bog me uvjerio da 
ljubi dovoljno da je dopustio sve te stvari u mom životu da me okrene od 
moje tjelesne ovisnosti da se okrenem prema Njemu kao Izvoru života. 
Ja sam shvatio da je to Njegova velika ljubav na djelu jer On nije mogao 
podnijeti da zauvijek ostanem u smrti svog tijela. On je vidio veliku bol 
koju su ti problemi stvarali u mom životu i u životima ljudi koji su me 
okruživali.

I zato, zbog Njegove ljubavi, On je upotrijebio svaki bolni događaj u 
mom životu da me dovede do slomljenosti i vrati Njemu. Kad gledam una-
trag na svoj život ja sam Bogu mnogo puta rekao, „Hvala ti za svako bolno 
i teško iskustvo u mom životu jer si kroz njih uništio moje tjelesni otpor i 
radikalno promijenio moj život.“ Možda danas ne možeš Bogu zahvaliti 
za svoju prošlost. Međutim, ja vjerujem da će te Gospodin pokrenuti do 
mjesta gdje ćeš vidjeti Njegovu ljubav iza svakog iskustva „slomljenosti“ 
u tvom životu tako da mu možeš biti zahvalan za ta iskustva.

Uključiti Boga: Jesi li iskusio ranjivost, zlostavljanje ili bolne događa-
je u svom životu koji su te naveli da preispituješ Božju ljubav i brigu za 
tebe? Kako ti događaji utječu na tvoje osjećaje prema Bogu? Ako oni iza-
zivaju negativne osjećaje prema Bogu, dođi Njemu i moli ga da promijeni 
tvoje srce do mjesta na kojem ćeš mu moći zahvaliti za svaki događaj u 
tvom životu. Korak vjere bi mogao izgledati ovako:
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„Gospodine, zbog boli koju proživljavam kroz ovu slomljenost teško 
mi je vjerovati da Ti to dopuštaš iz svoje ljubavi prema meni. Ja Te molim 
da me uvjeriš u svoju ljubav čak i usred ove boli.“

Kontrast između neslomljenosti i slomljenosti

Pogledajmo razlike između kršćanina koji nije slomljen i onog koji je 
slomljen:

 Neslomljen   Slomljen

 Traži olakšanje  Traži Boga
 Traži tjelesna rješenja  Traži rješenje od Boga
 Neovisan je   Ovisan je
 Traži tjelesna prava  Odriče se tjelesnih prava
 Samopouzdan je  Pouzdaje se u Krista
 Zaštitnički je   Transparentan je
 Arogantan je i ponosan Hoda u Kristovoj poniznosti
 Sumnja u Boga  Vjeruje u Boga

Vježba: Pogledaj u jedno područje svog života gdje vjeruješ da nisi 
slomljen. Zapiši koje karakteristike gore opisuju tvoju neslomljenost.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Uključiti Boga: Moli Boga da te pokrene u slomljenost na tom područ-
ju. Korak vjere mogao bi izgledati ovako:

„Gospodine, ja osjećam da imam tjelesno pravo da ne oprostim toj oso-
bi koja me povrijedila. Ja povjeravam svoje neopraštanje Tebi i molim 
Te da me pokreneš na mjesto gdje ću predati svoja tjelesna prava da ne 
oprostim toj osobi.“
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Što je na drugoj strani slomljenosti? 

„Mi uvijek i svuda na svom tijelu nosimo  smrtne patnje Isusove, da se 
na našem tijelu očituje i život Isusov. Mi se uvijek, dok smo živi, predaje-
mo smrti zbog Isusa, da se i život Isusov očituje na našem smrtnom tijelu.“

                                                                      2. Korinćanima 4,10-11

Dobra vijest! 2. Korinćanima 4,10-11 otkriva da slomljenost koja dono-
si smrt nas samih rezultira u više života Isusa koji se očituje u tvom životu. 
Koje su neke manifestacije Kristovog života u tvom životu kao rezultat 
slomljenosti?

1. Vidjeti Božju neizmjernu ljubav kao motivaciju tvoje slomlje-
nosti.

2. Vidjeti tvoju apsolutnu potrebu za ovisnošću o Bogu.
3. Iscjeljenje i obnova tvoje duše.
4. Pouzdanje u Krista s obzirom na Njegovo djelo u tvom životu.
5. Iskustvo Božjeg mira i počinka umjesto zbrke izazvane tvojim 

tijelom.
6. Zamjena tjelesnih stavova Kristocentričnim stavovima.
7. Uživanje u osobnom, bliskom odnosu s Bogom.

NE ZABORAVI

Bog te ljubi dovoljno da će povisiti TEMPERATURU u tvom 
životu

sve dok ne dođeš na mjesto slomljenosti. 
Razlog je tome što On ne želi da još više vremena provodiš 

u jadu tvoje duše zbog slomljenosti.
Božja najveća želja za volju je da bude sasvim podređena Njegovoj volji. 

On zna da dok hodaš u pokornosti, poslušnosti i ovisnosti o Njegovoj volji 
da će to uroditi preobrazbom koju toliko želiš. I zato, On želi preobraziti 
tvoje razmišljanje i tvoje osjećaje tako da tvoja volja donosi odluke koje se 
temelje na istini. Do mjere da ti nisi voljan Bogu dopustiti Njegovo djelova-
nje, On te ljubi dovoljno da će inicirati proces slomljenosti u tvom životu. 
Najvećim dijelom, ja nisam uživao u Božjem procesu slomljenosti. Među-



tim, kad gledam natrag i vidim rezultate slomljenosti, ja mu zahvaljujem za 
ono do čega je to dovelo. Ja se molim da i ti možeš učiniti isto kad vidiš 
preobražavajuće rezultate tvoje slomljenosti.

Sažetak

Vjerujem da do ovog časa imaš bolje razumijevanje procesa posveće-
nja. Želim još jednom s tobom podijeliti što se događa s tvojom dušom dok 
doživljavaš preobrazbu.

Jesu li se dogodile neke promjene u ovim područjima? Sažmimo ključ-
ne istine u ovom proučavanju.
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TIJELO

DUŠA

UM OSJEĆAJI

Dok se tvoja duša
preobražava

Razmišljanje
i vjerovanje

istini

iscjeljenje
oštećenih
osjećaja

Veća ovisnost
i voljnost

Ljudski duh
U ZAJEDNIŠTVU

s Bogom

VOLJA

Soloboda
od utvrda

Iscjeljenje
od ranjivosti

•	 Obnova tvog uma započinje učenjem Božje istine i uključivanjem 
Duha koji čini „duhovni“ filtar i započinje zamjenu tvojih lažnih 
vjerovanja s istinom.

•	 Dok započinješ vjerovati i živjeti iz istine, Bog će srušiti tvoje 
utvrde.
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•	 U tvom se umu vodi stalna borba. Ako ne uključiš Boga da vodi 
ovu borbu ne možeš pobijediti.

•	 Sotona ima trajnu strategiju da umeće misli u tvoj um, vara te i 
ometa u tvom hodu s Kristom. Ne zaboravi da je najveći strah za 
neprijatelja istina.

•	 Dok Duh obnavlja tvoj um za istinu, On će iscijeliti tvoje ošteće-
ne osjećaje povezane s tvojim lažljivim vjerovanjima i iscijelit će 
tvoju ranjenost.

•	 Dok se tvoj um obnavlja i tvoji oštećeni osjećaji su iscijeljeni, tvoji 
odabiri će biti u skladu s Božjom istinom.

•	 Bog će sve stvari u tvom životu iskoristiti da te dovede do slomlje-
nosti tako da tvoja voljnost da živiš iz istine može rasti.

Naći ćeš svoju dušu u većem POČINKU

„Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti (ja 
ću BITI VAŠ POČINAK).“ Matej 11,28

Dok tvoja duša biva preobražena, ti ćeš 
otkriti da su tvoj um, osjećaji volja u većem 
počinku. Što mislim pod „počinkom“? To 
znači da misli koje su te ranije preplavljivale i 
izazivale tjeskobu, strah, brigu, itd. više to ne 
čine. Osjećaji koji su izazivali nemir, srdžbu, 
itd. više te ne kontroliraju. Odabiri koje ćeš 

donositi bit će u skladu s Božjom istinom i tvoje pouzdanje u Krista će rasti. 
Kako će se smanjivati tvoj otpor Božjem djelu u tvom životu ti ćeš imati isku-
stvo većeg počinka. Sve ove stvari dat će „nadnaravni počinak“ tvojoj duši.

Kamo da idem odavde?

Upravo si završio s Trećom knjigom u četverodijelonom nizu učeništva 
pod nazivom Living A Transformed Live in Christ (Živjeti preobraženi 
život u Kristu). Četvrta knjiga ovog niza zove se Living From The Over-
flow of Christ (Živjeti iz Kristovog prelijevanja). Ako želiš to slijedeće 
proučavanje, molim te idi na webstranicu naše službe koja je 

www.christislifeministries.com 
i pogledaj u dijelu pod nazivom Store.



Pronaći ćeš niz pod nazivom Living A Transformed Life in Christ. U 
tom dijelu vidjet ćeš kurikulum pod nazivom Living From The Overflow 

of Christ. Možeš ga kupiti online ili naručiti na email adresu. Ili pak možeš 
skinuti te materijale badava i reproducirati kopija koliko želiš.

Living From The Overflow of Christ će se fokusirati na slijedeće:

•	 Božji proces u stvaranju Kristolikih (sličnih Kristu) stavova.

•	 Kako prelijevanje Božje unutarnje preobrazbe utječe na tebe osob-
no na tvom radnom mjestu, u braku i obitelji.

•	 Kako zbog prelijevanja Krista u tebi izgleda služba u tvom domu, 
u crkvi i na radnom mjestu.
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Bill Loveless
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