
3

VODNIK ZA STARŠE IN VZGOJITELJE

Obstoj satana in drugih hudih duhov oz. hudičev je resnica vere in je 
ne smemo prikrivati, če želimo vsebino razodetja posredovati naprej 
celostno. Učenik je svoje poslanstvo začel z bojem proti hudemu duhu 
in ta boj ga je spremljal vse življenje, zaključil ga je s svojo zmago na 
odrešilnem križu. Delovanje nas kot vzgojiteljev mora biti podobno 
Kristusovemu, zato se bomo z otroki o tem tako pomembnem 
vprašanju pogovarjali.

Temeljni namen strani v tej knjigi ni toliko v sporočilu, da hudi duh 
obstaja, ampak v pomembnejši novici: da je Jezus hudega duha 
premagal. Tudi mi bomo tako vztrajnega in močnega sovražnika 
premagali, če bomo del Jezusove ekipe. To je naloga vseh: duhovnikov v 
Cerkvi, staršev doma, profesorjev in vzgojiteljev pri njihovem vzgojnem 
delu in – kako ne! – tudi naloga tistih, ki smo v založniškem svetu pri 
tiskani besedi.

Gre za to, da naši otroci, učenci ali bralci poznajo to resnico naše vere in 
se navdušijo za boj proti hudičevim skušnjavam. Od krsta naprej smo 
mi Kristus sam. On je zmagal in mi se imamo skupaj z Njim že zdaj za 
zmagovalce.

Vsi uživamo, ko gledamo gole, predvsem vse gole naše ekipe, zato 
smo vse zmage nad sovražnikom – hudim duhom – predstavili v 
okviru nogometne tekme.

Vsebina pričujoče knjige je pripoved o Jezusovih skušnjavah v puščavi, 
o zmagi nadangela Mihaela, na koncu pa v kratkem povzetku pride še 
predstavitev nekaterih skušnjav, ki jih lahko doživljajo otroci v povezavi 
s sedmimi glavnimi razvadami. Vzporedno so v knjigi predstavljena tudi 
sredstva, ki pomagajo, da izidemo iz omenjenih napadov hudega duha 
kot zmagovalci.
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Knjiga ne želi biti sistematična razprava, ampak otrokom primerna in 
privlačna predstavitev določene resnice naše krščanske vere. 

Našim bralcem želimo, da bi se s pomočjo Božje milosti trudili 
premagovati hudega duha, to duhovno stvaritev, ki žali Boga, in da bi 
bili zvesti Božji otroci.
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PRVO PRAVILO IGRE:
POZNATI SOVRAŽNIKA

Zemeljsko življenje si lahko predstavljaš kot nogometno tekmo. Bog 
kliče vse, da bi dosegli nagrado večnega življenja. Da pa bi jo lahko 
dosegli, moramo premagati zelo nevarno ekipo. Na svetli strani stoji 
zelo srečna Nebeška selekcija: Jezus, dobri angeli, veliko svetih duš in 
vsi, ki skušate v svojem zemeljskem življenju upoštevati Boga. Na temni 
strani pa so postrojeni igralci Uporniške bande: satan in angeli, ki so 
šli z njim, ter nezvesta človeška bitja – dečki in deklice, mladi, odrasli 
in stari. Apostol Janez piše, da je bil med uporniki tudi eden izmed 
dvanajsterih: »Kaj vas nisem izbral dvanajst, pa je eden izmed vas 
hudič« (Jn 6,70), reče Jezus. Gre za Juda Iškarijota.

»Kako rad bi videl, da bi se vsi ti Božji otroci, ki se borijo proti hudiču, 
čim prej vključili v našo selekcijo!« Godvin odgovori: »Veliko jih bo 
zamenjalo ekipo, če boš za spreobrnjenje grešnikov ponudil svojo 
molitev in žrtve, kar je prosila devica Marija iz Fatime tri pastirčke, ko 
se jim je prikazala.« »Prav, Godvin, storil bom tako.«

Žoga čaka na sredini igrišča in igralci obeh ekip so pripravljeni na 
zabijanje golov.
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V tem poglavju te bom obvestil samo o tem, kakšen je sovražnik: zelo 
pomembno je, da bralci te knjige to vedo, da bodo uporniškim angelom 
mogli dati veliko golov.

Najprej ti razložim, kaj ni hudič. Tega izprijenega bitja ni med 
izmišljenimi bitji, ki ste se jih nekateri otroci bali, ko ste bili majhni. 
Godvin vpraša: »Se spominjaš uspavank, ki so strašile, da te bo črnuh 
odnesel, če ne boš zaspal?« Deček se začne smejati in odvrne: »Ja, ja, se 
spomnim.« Godvin mu reče: »Danes se temu smeješ, ko pa so te pred 
nekaj leti v zibelki uspavali, je taka pesem pomagala, da si nehal jokati 
in da si prej zaspal.« In deček doda: »Moja babica mi je pripovedovala o 
čarovnicah in škratih zato, da bi brez ugovarjanja in godrnjanja pojedel 
vso zelenjavo ali ribo.«

Mnogo takih bitij si odrasli izmišljajo, da bi z njimi dosegli od otrok, da 
storijo kaj dobrega ali da prenehajo delati kaj slabega: pojesti juho, ne 
skakati po kavču, umivati si zobe, zgodaj iti spat. Zagotavljam ti, da teh 
izmišljenih bitij ni, kakor tudi ni mladoletnih hudih duhov ali skoraj 
dobrih hudičev, vse to so neresnična bitja. Res pa je, da je hudič sam po 
sebi stvarno bitje. Hudih duhov običajno ne vidiš, ker so duhovna bitja, 
a obstajajo. Prav tako, kakor ne vidiš svoje duše, pa vendar zaradi nje 
lahko razumeš, kaj ti govorim, zaradi nje imaš rad svoje starše, brate in 
prijatelje. Verjemi mi, hudič ni človeška iznajdba, ni fantazija, ni simbol, 
ni izmišljeno bitje. Še enkrat ti povem, da je stvarno bitje. »Zakaj si 
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rekel, Godvin, da jih običajno ne vidimo?« Godvin odgovarja: »Ker se 
včasih skrije za kakšno stvar ali človeka kakor za masko in se tako 
dá videti človeškim očem. Hudičev ni ustvarilo kakšno mračno bitje, 
sovražno Bogu. Nebeški stvarnik je ustvaril samo dobre angele, izmed 
katerih so nekateri svobodno izbrali zlo in postali hudiči.« »Ej, Godvin, 
oprosti, da te prekinjam. Ali je Bogu žal, da je ustvaril ta duhovna in 
svobodna bitja? Ali je kaj razmišljal, da bi hudobne angele odstranil?« 
Godvin odvrne: »Ni govora! Brez tekme jih tudi kaznoval ni, ni jih zaprl 
v slačilnico. Hudi duhovi hodijo okrog brez vajeti, kakor se navadno 
reče. Postali so uporniki in od tedaj sovražijo Boga ter nenehno delujejo 
proti človeškim bitjem, ki ste podoba in sličnost Stvarnika. Nas nebeški 
Oče želi, da zelo dobro igraš v Nebeški selekciji in da zabiješ v tem 
življenju veliko golov ter dosežeš veliko nagrado večnega življenja.«

Hudič je zelo pameten, napuhnjen, vztrajen pri napadanju in izprijen. 
Tako kot je človek nesposoben nenehno delati slábo, je tudi hudič 
nesposoben storiti karkoli dobrega. Nekateri mislijo, da hudi duhovi 
povzročajo katastrofe: strele, grome, nevihte, suše, potrese, poplave ... 
Včasih so te nesreče posledica naravnih zakonov, včasih pa so posledica 
tega, da je hudič zabil gol zaradi neodgovornega igralca, egoističnega, 
lenega, nesposobnega, maščevalnega, zavistnega ali nerazumnega. 
Onesnaževanje ozračja, na primer, preveliko izkoriščanje naravnih 
bogastev, slabo predvidena in načrtovana dela ali namerno povzročeni 
požari. So nesreče, ki se zgodijo zaradi nerazsodnosti, lahkomiselnosti 
ali človeških napak.

»Hvala, Godvin, kmalu se bo začela tekma. Ali lahko razložiš kakšno 
hudičevo taktiko?« Godvin začne razlagati: »Način igre, ki mu je v 
zadnjem času prinesel veliko uspehov, je neopaznost – kakor da ga ne 
bi bilo: nihče ne piše in ne govori o njem. Zato sem se zelo razveselil, ko 
mi je dobri Bog zadal nalogo, da napišem knjigo o hudiču.

Želim si, da bi se vsi otroci napolnili z Božjo ljubeznijo, da bi poznali 
obstoj hudega duha in mu zabili veliko golov. Ne gre za izmišljotino 
babice, ne gre za domišljijo preteklih časov, ne gre za fantazijo 
pisateljev, ki vzbujajo preplah: hudič preprosto obstaja in nikoli ne igra 
čiste igre.
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Božja beseda je resnična in zagotovim ti lahko, da Nova zaveza hudiča 
omenja – z različnimi imeni – več kot petstokrat. Ko Jezus svojim 
učencem razlaga priliko o ljuljki, jasno pove: ´Sovražnik, ki jo je zasejal, 
je hudič´ (Mt 13,39). Ko je Gospod poslal dvainsedemdeset učencev 
v vasi in mesta, kamor naj bi tudi On potem šel, so se veseli vrnili in 
govorili: ´Gospod, celo demoni so nam pokorni v tvojem imenu.´ In 
rekel jim je: ´Gledal sem satana, ki je kakor blisk padel z neba´ (Lk 
10,17.18). Gotovo se boš ti sam spomnil še več evangeljskih odlomkov, 
kjer se ta izprijena bitja pojavljajo.«

Poglavje bom zaključil z nasvetom: kadar narediš znamenje križa oz. se 
pokrižaš, stôri to dobro, počasi in pozorno:
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† Po znamenju svetega križa, 
† reši nas, naš Gospod Bog, 

† naših sovražnikov. 
† V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Cerkveni učitelj sveti Janez Damaščan trdi, da je »križ ščit, orožje in 
zmaga proti hudiču. Je pečat, ki prepreči, da bi nas dosegel angel 
pokončevalec.«
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