
Svijet bez Boga 

 

Zamisli da znanstvenici nađu lijek protiv Covid-19! Svatko tko uzme taj lijek 

ozdravit će i bit će spašen od koronavirusa i od smrti, moći će dalje živjeti, 

kao da ništa nije bilo. Onda bi se znansvetnici i liječnici slavili kao heroji, 

kao spasitelji! Onda nam ne bi više trebao Bog, jer bi čovjek bio onaj koji 

može sam sebe izliječiti i spasiti! 

Zamisli kad bi tako isto bilo u drugim slučajevima! Našao bi se lijek protiv 

raka, protiv SIDE, protiv paralize, sljepoće, gluhoće i svake druge bolesti! 

Onda se ne bi više trebalo moliti Boga za ozdravljenje, već bi trebalo samo 

dovoljno studija, investirati energiju i novaca u znanost i istraživanje kako 

bi se našlo rješenje i spasenje za cijelo čovječanstvo, bez Boga, bez vjere, bez 

molitve. 

Ili zamisli kad bi se samo dovoljno novaca i sredstava uložilo u policiju i 

vojsku kako bi nas oni mogli zaštiti od svakoga neprijatelja, od svakog 

napada, od svakog lopova, ubojice ili silovatelja! Oni bi sve kontrolirali i 

nadgledali. Ima li bi apsolutni nadzor i kontrolu nad cijelim svijetom! Onda 

više ne bi trebali moliti Boga za zaštitu, za mir i sigurnost, jer bi to čovjek 

mogao sam sve napraviti. 

Zamisli jedno stanje na svijetu u kojemu su znanje i čovjekova moć tako 

napredovali da je čovjek uspio sam riješiti sve probleme svijeta i sebi 

stvoriti rajsko stanje na zemlji – bez Boga, bez vjere, bez molitve! Onda Bog 

više ne bi bio potreban! Onda bi čovjek mogao sam živjeti na ovome svijetu 

– kao da Bog ne postoji ili drugačije rečeno: onda bi čovjek sam postao Bog! 

I onda bi čovjek mogao živjeti kako  hoće. Mogao bi činiti što on hoće. Ne bi 

se više trebao podložiti tuđem Božjemu zakonu, nego bi sam sebi bio i 

zakon i gospodar i bog… 

Puno  je takvih ljudi koji upravo to i žele. Osloboditi čovječanstvo od naivnih 

i primitivnih oblika religije i religioznosti koja traži u „Bogu“ samo nešto, 

što čovjek sam ne uspijeva; da čovjek nauči biti sam svoj gospodar i sam 

vladiti na ovome svijetu. Čovjek koji se emancipirao od Boga i sam postao 

svoj bog je onda vrhunac evolucije kao dijete koje je naraslo i ne trebaju mu 

više roditelji. „Bog“ je bio u prošlosti samo nadomjestak za nedostatak 



neznanja i nemoći čovječanstva. Čovjek treba samo dovoljno rasti u znanju i  

moći pa će se moći osloboditi od suvišne vjere i religije! 

Tko su ti ljudi koji tako misle i žele? To su slijepi ljudi, oholi ljudi koji zbog 

svoje oholosti ne vide temeljnu istinu ljudskog bića! Koju istinu? Istinu da je 

ljudska narav stvorena narav, da je čovjek samo stvorenje, a ne Bog! Koja je 

to oholost misliti da čovjek jednog dana može živjeti bez Boga, a kamoli da 

može sam postati Bog! Čovjek koji želi biti svoj Bog, svoj Gospodar i svoj 

vlastiti Stvoritelj sliči na čovjeka koji sam sebe želi ugristi u obraz ili na 

mačku koja pokušava sebe uhvatiti za vlastiti rep! To je jednostavno 

nemoguće! Stvoreno i ograničeno biće ne može nikako postati savršeno, 

vječno ili božanstveno, jer ili si oduvijek vječan ili nisi nikada, ili si oduvijek 

neograničen, sveznajuć i svemočan ili nećeš nikada biti, ili si oduvijek Bog ili 

nećeš nikad postati Bog, jer Bogom se ne može postati, znači ili jesi Bog ili 

nisi. A budući da nisi vječan, da nisi neograničen, da nisi sveznajući i 

svemočan, nisi Bog, niti ćeš ikada postati Bog. (Osim ako primiš djelomično 

udioništvo u božanskoj naravi po Kristu, ali to je druga stvar.) 

Što to znači za nas? To znači da smo samo stvorenja, a ne bogovi! To znači 

da smo bez Boga samo „prah“ i da se bez Boga i „vračamo u prah!“ (Post 

3,19) To znači da nam je Bog 100% potreban i da „bez njega ne možemo 

učiniti ništa“ (Iv 15,5)! To znači da sve što imamo i jesmo dolazi od Boga, a 

ne od nas! Svo naše znanje, sva naša moć, napredak, medicina, tehnika i 

sredstva za život dolaze prvenstveno od Boga, našeg Stvoritelja, a ne od nas 

koji smo samo njegova stvorenja! 

Ako, dakle molimo da se nađe lijek protiv Koronavirusa i drugih bolesti (i 

daj Bože da se nađe!), neki će ljudi pomisliti da su oni to vlastitim snagama 

otkrili i našli i neće zahvaljivati Bogu i razumjeti temeljnu ljudsku istinu 

koju je sveti Pavao nakon svoga obraćenja spoznao: „Što imaš da nisi 

primio? Ako si primio, što se hvastaš kao da nisi primio?“ (1 Kor 4,7) Ako 

dakle molimo Boga da nas oslobodi od zla, od bolesti, od nesreće, 

neprijatelja, itd., onda ne smijemo zaboraviti najveću i najbitniju stvar 

izmoliti, a to jest, da nas Bog oslobodi od duhovne sljepoće i oholosti! Da 

nam daje mudrost, spoznaju i vjeru! 

Slijepac iz današnjeg Evanđelja je upravo simbol za cijelo čovječanstvo koji 

je rođen u istočnome grijehu, što znači da je „od rođenja slijep“ (usp. Iv 9,1). 

Zato nije dobro da čovjek ima sve na svijetu, i za jesti i za piti, i zdravlje i mir 



i sigurnost i sve što treba, ako ne vidi i ne vjeruje da je sve to dar Božji! Ako 

molimo samo da čovjeku bude dobro na svijetu, što će se dogoditi? Ljudi će 

opet živjeti kao da Bog ne postoji, jer imaju sve što trebaju. Oni će zaboraviti 

na Boga, dapače, oni će još početi psovati Boga i sebe staviti na njegovo 

mjesto. Ako uklonimo samo posljedice (glad, bolesti, nesreće, itd.), a ne 

uzrok (oholost, grijeh i nevjera), onda ćemo opet imati istu krizu koju danas 

imamo. Čovjek ne vjeruje više u Boga. Čovjek ne živi više po Božjim 

zapovijedima i po njegovom zakonu. Čovjek se emancipirao od Boga i 

postao sam Bog i radi što on hoće, a ne što je Božja volja. Sve su ove 

opomene koje su nas snašle uzaludne ako nemaju kao smisao i svrhu naše 

obraćenje k Bogu, da se vratimo Bogu, da u njega vjerujemo i njega kao 

jedinog Boga i Spasitelja svijeta poštujemo! Prvenstveno i prije svega 

trebamo dakle moliti da nam Bog otvori oči našeg srca i da duhovno 

progledamo te da spoznamo svu istinu o Bogu i čovjeku! Onda će rasti naša 

vjera, onda ćemo se ponašati po Božjoj volji i tek onda (!) će nas Bog 

osloboditi od svakoga zla, od svake bolesti i od svake nesreće i rata, jer ako 

ukloniš uzrok ukloniš i posljedicu! Zato je sam Gospodin rekao: „Zato i vi: ne 

tražite što ćete jesti, što piti. Ne uznemirujte se! Ta sve to traže pogani 

ovoga svijeta. Otac vaš zna da vam je sve to potrebno. Nego, tražite 

kraljevstvo njegovo, a to će vam se nadodati!“ (Lk 12,29-31) 

Braćo i sestre, molimo Gospodina Boga za vjeru, za istinu, za ljubav i za 

obraćenje cijeloga svijeta i vidjet ćete koji će blagoslov onda slijediti (usp. 

Pnz 28,1-10). 


