
Заключителни думи на автора

Широкото поле на сатанинските примки и него-
вите негативни въздействия не се виждат от хората. Зато-
ва мнозина и несъзнателно стават жертва на разни окулт-
ни практики, от любопитство или от мания по модата или
пък  заради  тежкото  физическо,  и  най-вече  психическо
състояние, в което се намират.

Трябва да се подчертае и кризата на вярата, която
създава мрак, а в мрака не се виждат ясно предметите в
жизненото пространство. Кризата на вярата идва заради
липсата  на  вътрешен  живот,  без  който  няма  творческа
дейност. Който не живее в милост, не може да реализира
нищо добро.

Още отдавна в свещеническата си работа почувс-
твах импулс, че би трябвало да предприема нещо конк-
ретно във връзка със солидното обучение на нашите въз-
растни вярващи, след като от контактите си с хора, които
търсят помощ, установих какво е състоянието на нещата.
Започнах да провеждам духовни обнови в много енории
от моята архиепископия, с всички възрасти, но и на ця-
лата територия на Хърватската Църква. Проведох и ня-
колко обнови и за нашите изселници в Съединените аме-
рикански щати, Австралия, Канада и из Европа. Можах
да забележа, че хората с голямо удоволствие участват в
духовните обнови, че начинът им на провеждане е много
приемлив и че мнозина изживяха лично обръщане към
Бога, освобождение от толкова травми и душевни рани,
промениха живота си и тръгнаха в бъдещето по нов път.
Смятам, че това е един от успешните начини за рееванге-
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лизация, която толкова се изтъква и препоръчва от Све-
тия Отец Йоан Павел II.

Каква е структурата на една такава духовна обно-
ва, кои теми се излагат, по какъв начин се провежда осво-
бождаването на хората от примките на Лукавия, изложих
в едно интервю, което дадох по радиото за нашите хър-
ватски изселници в Канада, в град Уиндзор. Публикувам
го изцяло в края на книгата като предложение и подтик
за пасторалната работа в нашите енории.
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