
Antivirus 

 

Sustav. Sustav daje moć, sigurnost i slobodu. On ljudima daje 

pouzdanje i povjerenje. Sustav je trebao biti u stanju oduprijeti se 

raznoraznim prijetnjama i osigurati mir što mu je u konačnici i svrha. Tu su 

demokratski, ekonomski, zdravstveni, mirovinski sustavi kao i svakovrsni 

podsustavi kojima je svima ista svrha i cilj – dati sigurnost u trenucima  

kriza i nesreća. 

Međutim, sve na ovom svijetu mora proći kroz jednu kušnju koja će 

odlučiti koliko je nešto dobro ili korisno – a to je kušnja postojanosti. 

Desetljećima sustavi funkcioniraju, neki bolje neki gore. Sada je došao „lock 

down“. Sustav i dalje stoji (za sada), ali radi na „stand-by modusu“ dok je 

zdravstveni sustav pod pritiskom. 

Što se dogodilo? Došao je COVID-19! Došao je nevidljivi koronavirus 

koji prijeti sustavu, blagostanju, slobodi i zdravlju a time samom životu. 

Kako je moguće da sustavi nisu (pred)vidjeli moguće razmjere ovakve vrste 

prijetnje? Kako je moguće da je sustavima na cijelome svijetu bila nevidljiva 

i neshvatljiva opasnost koja proizlazi od  jednog virusa koji nam svima 

može ugroziti (fizički) život? 

Svakako valja ovdje napomenuti i naglasiti da ne znači da ako nešto 

ne vidimo da to i ne postoji. Vlastitim očima ne možemo vidjeti virus – ali 

vidimo posljedice. Iako virus materijalno gledano postoji, mi ga prostim 

očima ne vidimo. Tako i čovjek postoji kao tjelesno i duhovno biće. To što 

mi ne vidimo dušu ne znači da ona ne postoji. Pitanje je dakle samo kojim 

ćemo mikroskopom naučiti vidjeti i spoznati sebe i Boga. To uvelike ovisi o 

tome je li nam duša u tijelu zarobljena ili slobodna. Sustav je vodio računa o 

tijelu, o vidljivom, o raspadljivom te pokušavao ispuniti čežnje tijela. Sustav 

je otkrio da u čovjeku postoji čežnja, čežnja za blagostanjem (ekonomski 

sustav), za zdravjem (zdravstveni sustav), za sigurnošću u starosti 

(mirovisnki sustav) i naravno za srećom (demokratski zakoni). Sustav je 

omogućio slobodu – ali varljivu i površnu slobodu kao što se sada 

ispostavilo. 

Sustav je sebi postavio zakon, zakon iznad Zakona i čovjek je uživao u 

utažavanju svojih potreba koje nisu mogle biti potpuno ispunjene jer nisu 



vodile računa o stvorenom biću koji ima čežnju za svojim Stvoriteljem već 

samo o tjelesnim potrebama. Napuhali smo se, glumili Boga ali ono što nam 

je sustav „propovijedao i prodavao“ bio je samo prazan odjek i opustošio je 

naša srca svakim danom više. Sustav je poput Babilonske kule. Sazidali smo 

si grad i kulu s vrhom do neba kako bismo sebi podigli spomenik... (usp. 

Post 11,4) Sazidali smo tu kulu (sustav) s vrhom do neba (postavili zakon 

iznad Božjeg zakona), ali je to kula na klimavim temeljima. Toliko su klimavi 

da se raspadaju pred nevidljivom burom. Vrhom smo težili do neba, da 

vladamo i budemo poput Boga. Žeđali smo za stvorenim umjesto da žeđamo 

za Stvoriteljem. Hrana koju nam je nudio sustav nije nas nahranio već 

iscrpio. Živjeli smo kao u snu. Iako u snu jedemo divnu hranu, kada se 

probudimo nećemo biti siti. Mi smo u snu puno jeli, puno uživali, puno 

griješili, ali sad se budimo gladni, gladni sigurnosti, slobode i mira. 

Možemo se opravdavati da grijeh ne postoji. Ali to je kao s 

poslodavcem. Onaj koji nam daje posao postavlja i pravila. Nama se ona 

svidjela ili ne. Ne držimo li se pravila bit će opomena, nakon nekoliko 

opomena više nema milosti – slijedi otkaz. Mnogi vjeruju da ima Boga ali ne 

vjeruju da je postavio Zakon. Sada propadamo u truleži vlastitih grijeha. Oni 

su nevidljivi, ali su posljedice vidljive. Kako nevidljivi koronavirus ugrožava 

cijeli sustav i život ljudi, tako i nevidljivi grijeh ugrožava cijeli sustav i život 

duše. 

Dobro, no na čemu smo sada? Prolazna sloboda koju nam nudi sustav 

i demokracija zarobila je tijelo. Zatvoreni smo u vlastitim „kućama 

blagostanja“. Imamo tu više manje sve što smo si kroz sustav nagomilali: 

dom, hranu, piće, imamo često još i zdravlje, zapravo imamo još uvijek sve 

ono što nam sustav obećava osigurati, ali što smo izgubili? Izgubili smo 

slobodu (koju smo mislili da imamo), povjerenje i vjeru u iskrenost ljudi 

koji vode sustav. Zašto? Jer ne vjerujemo u mogućnost da nešto prirodno, 

nevidljivo može ugroziti ljudske stvorene sustave moći i sigurnosti koji su 

trebali upravo u ovakvim situacijama dokazat svoju postojanost. Ne 

možemo razumijeti da postoji nešto što je iznad čovjekove moći. 

Što nam je dakle činiti? Moramo naći mikroskop kojim ćemo uspjeti 

vidjeti virus odn. njegov pravi uzrok! Najveći kršćanski mističari poput sv. 

Ivana od križa doživjeli su upravo onda vrhunac duhovnog iskustva kada su 

tijelu oduzeli svako ugađanje. Poput pjesnika koji piše najljepše ljubavne 

pjesme onda kada u srcu osjeti najveću ljubavnu bol, tako i čovjek u 



vremenima zbunjenosti i fizičke ograničenosti može otkriti najveći i 

najljepši plod duhovnosti – spoznaju Istine koja daje pravi duševni mir. 

Koju istinu? Istinu o nama, o našim dušama, o našim grijesima, jer „reknemo 

li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama.“ (1 Iv 1,8) Ako 

spoznajemo kroz mikroskop molitve, čitanja sv. Pisma, ispita savjesti i 

kontemplacije svoje grijehe onda ćemo spoznati istinu – istinu da ne 

ugrožava virus naš život, već grijeh! Tko, dakle, traži pravi uzrok virusa naći 

će grijeh i tko se odupire grijehu pobijedit će virus! 

Draga braćo i sestre, COVID-19 bacio je slikovito rečeno ekonomiju na 

koljena, kako bismo se mi bacili na svoja koljena, molili Boga za oprost, 

kako bi Bog pobijedio i grijeh i virus! Sve ono što nam je sustav sada 

oduzeo, može nam Bog vratiti. Ako sustav, a time svjetovni način života nije 

prošao kušnju postojanosti te nije uspio ispuniti obećanje o sigurnosti i 

mira, pokušajmo izgraditi novi sustav, tj. duhovni sustav koji će proći svaku 

vatru i oluju, kako su nam to dokazali mnogobrojni sveci, mučenici te sam 

uskrsli Gospodin! Sustav nas je proganjao, nismo imali vremena tražiti Boga 

i suočiti se vlastitim grijesima. Onaj koji ne vodi računa o svojoj duši i svom 

duhovnom životu sada se nalazi u teškim patnjama jer mu je oduzeta 

tjelesna sigurnost, sloboda i mir – a time i jedina radost koju je poznavao. A 

oni, koji su se duhovnim krilima vjere uzdigli i pouzdali u Boga uživaju sada 

u njegovoj nesvladavljivoj sigurnosti i slobodi! Što nam vrijedi opravdati 

svaki sustav na ovome svijetu, udovaljati tijelu ako  time izgubimo vječnost: 

„Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi 

naudi?“ (Lk 9,25) Ako se, dakle, čovječanstvo obrati od svojih grijeha i opet 

počne vjerovati u Boga i njegovo Evanđelje, nastat će novi sustav – sustav 

mira koji neće moći uništiti niti jedan virus, niti jedan potres niti jedna 

svjetska katastrofa  jer će tada sam Bog biti antivirus. Amen. Aleluja!!! 


