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U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću 
ako je već planuo! Ali krstom mi se krstiti 
i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!
Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? 
Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje. 
Ta bit će odsada petorica u jednoj kući 

razdijeljena: razdijelit će se trojica protiv 
dvojice i dvojica protiv trojice – otac protiv 
sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i 
kći protiv matere, svekrva protiv snahe i 
snaha protiv svekrve.«
                                                       Lk 12, 49-53

NISAM DOŠAO MIR DATI, NEGO RAZDJELJENJE.



Isuse, došao si oganj baciti s neba!
Došao si da se zapalimo; da se zapalimo 
ljubavlju prema tebi, da se zapalimo 
žarom za kraljevstvo Božje, da se zapalimo 
za slavu Božju. Došao si da se zapali naše 
srce, naša duša za sve ono za što si i ti 
sam na križu izgarao dovršivši svoj život 
predanja i ljubavi.
Imam osjećaj, Gospodine, da kod nas 
tek nešto tinja, da se samo nešto dimi, a 
nikako da se zapali, nikako da plane!
Bojimo se, Isuse, da se trebamo nečega 
odreći ako se zapali tvoje svjetlo u nama. 
Bojimo se da nas ljudi neće razumjeti, da 
će smatrati da smo čudni što pokušavamo 
tako oduševljeno poći za tobom. Bojimo 
se da će doći do sukoba i nesnalaženja 
među okolinom, da će drugi smatrati da 
smo ludi, nenormalni, nastrani, ako se 
zapali naša molitva, ako se zapali naše 
sudjelovanje kod mise, ako zagrijani 
često primamo sakramente, ako gorimo 
ljubavlju za tebe.
Nitko se ne čudi, Isuse, kad se netko zaljubi 
u bližnjega, kad se netko zaljubi i u krivu 

osobu, kad netko žarko ljubi. 
Nitko se ne čudi kad pojedinac 
strastveno navija za neku 
momčad ili troši vrijeme i novac 
za svoje navike i za ono što voli. 
A mnogima je čudno kad čovjek 
tebe, Isuse, žarko, zapaljena srca 
ljubi. Kao da je to čudno kad tebe 
osjećamo konkretnu osobu, a ne 
neko apstraktno biće. Ljudi se 
čudom čude onima koji zaneseno 
u Duhu mole, kliču i slave.

Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu 
ljubavlju! Ražari naše grudi i otopi led 
hladnoće i mlakosti koji nas sputava u 
našoj vjeri i ljubavi prema tebi.
Došao si, Isuse, baciti oganj s neba. Baci 
to svjetlo, taj oganj svoje ljubavi. Evo, 
Gospodine, spremni smo žrtvovati mnoge 
ljudske sigurnosti, kriva prijateljstva, 
rodbinske zakočenosti, mnoga robovanja 
ljudskim obzirima, mnogo toga, samo da 
nam srce potpuno prione uz tebe, koji si 
jedini vrijedan žarke i istinske ljubavi.
Isuse, do danas se svijet još uvijek nije 
zapalio tvojom Radosnom viješću koju 
si donio za spasenje čovječanstva. Nije 
se zapalio i zbog toga što se nisu mogli 
potpaliti na vatri koju nisu našli u našim 
srcima, u srcima onih koji se smatraju 
tvojim učenicima. Svijet nije zapaljen 
ognjem tvoje ljubavi i ognjem tvoga 
Duha, jer još uvijek nismo dokraja tvoji. 
Ono što si htio: zapaliti svijet - učini, Isuse, 
danas, i to najprije u nama i na nama.

fra Zvjezdan

OGANJ DOĐOH BACITI



KOMPROMIS – DA ILI NE?
Već treću nedjelju slušamo ulomke iz 
12-tog poglavlja Lukinog evanđeoskog 
teksta. Ozbiljne riječi su pred nama. Isus 
veli: „Oganj dođoh baciti na zemlju pa što 
hoću ako je već planuo!... Mislite li da sam 
došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem 
vam, nego razdjeljenje.“ Ognjevitost svoga 
vlastitog poslanja i sam Isus vidi u svojoj 
muci i smrti, pa kaže: „Krstom mi se krstiti 
i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!“. 
Tokom svog javnog djelovanja podijelio je 
ljude na one koji ga prate, slušaju, vjeruju 
te pokušavaju živjeti po zapovjedi ljubavi i 
one koji njegovu nauku ne prihvaćaju, ne 
vjeruju, žele njegovu smrt i smrt drugih 
ne poštujući  zakon ljubavi. Veliko je to 
dijeljenje svijeta. Ta razdijeljenost na ove 
i one prisutna je bila u Isusovo vrijeme,  i 
u životu prve Crkve, a traje do današnjih 
dana. Svjedoci smo da su i danas „petorica 
u jednoj kući razdijeljena: razdijelit će se 
trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice 
– otac protiv sina i sin protiv oca, mati 
protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva 
protiv snahe i snaha protiv svekrve.“ 
I zbilja svjedoci smo da je pred nama 
oganj, nemir, nesigurnost, razdijeljenost, 
podijeljenost, razjedinjenost. A zašto je to 
tako? Jesmo li možda i mi tomu doprinijeli 
ili tomu doprinosimo tražeći i ostvarujući  
kompromise bez ljubavi, bez poštivanja 
Božjih zapovjedi, bez utemeljenja u vjeri? 
Naš Gospodin nas uči kako ljudski život 
može imati, ima i treba imati svoj temelj 
ne u kompromisu između istine i laži, već 
jedino u istini; ne u kompromisu između 

dobra i zla, već u traženju dobra; ne u 
kompromisu ljubavi i mržnje, već u ljubavi 
koja vodi samopredanju. Gospodin je u 
svojoj mudrosti znao da će biti onih koji će ga 
dobro razumjeti, te neće nikada biti spremni 
na mlitave kompromise koji bi ugrožavali 
temelje na kojima je sazdan ljudski život. 
On ne želi da budemo među onima koji 
prihvaćaju nekakve kompromise koji u sebi 
ne nose, ne obuhvaćaju i nisu utemeljeni 
na dobru, ljubavi i istini. Gospodin želi da 
odvažno, oduševljeno i beskompromisno, 
punim srcem svjedočimo njegovu pravdu, 
milosrđe, dobrotu, istinu i ljubav. Kada je u 
pitanju čovjekova ljubav prema Bogu i Božja 
ljubav prema čovjeku, za Gospodina nije 
pitanje kompromisa. Njegova ljubav prema 
nama je beskompromisna, neuvjetovana 
– On je to dokazao na drvetu križa: zato 
i traži da naša ljubav prema Njemu i 
bratu čovjeku bude beskompromisna. 
Beskompromisno smo dobili Njegovog 
sina, beskompromisno smo dobili darove 
Duha Svetoga, beskompromisno nam 
se nudi život vječni. Hoćemo li na tu 
beskompromisnost odgovoriti ljudskim 
kompromisom koji će oganj s neba spaliti 
ili beskompromisnom ljubavlju, vjerom i 
nadom.
Gospodine neka oganj koji donosiš u ovaj 
svijet uništi naše ljudske besmislene 
kompromise koji nas razdvajaju i udaljuju 
od Tebe, već daj da taj oganj rasplamsa našu 
beskompromisnost u našem odgovoru na 
Tvoju ljubav.
                                                                 Josip
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Riječi Gospodinove što ih je zapisao Luka u 
Evanđelju ove nedjelje, ne zvuče nimalo privlačno, 
ni umiljato: “Mislite li da sam došao mir dati na 
zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje.” 
(Lk 12,51) U paralelnom mjestu kod Mateja (10,34) 
upravo se kaže: “Ne mislite da sam došao mir 
donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, 
nego mač.”
Pristaju li uopće takve riječi Isusu Kristu kojeg 
poznajemo kao blagog i miroljubivog, upravo kao 
strpljivo trpećeg Božjeg Jaganjca (usp. Iv 1,29) koji 
po žrtvi svoje smrti na križu odnosi grijeh svijeta?

Što nam dakle želi kazati današnje Evanđelje? 
Pozvani smo za jedan jasan stav vjere, na odluku 
srca za Boga. Vječna neodlučnost nije moguća, da će 
“mlakost” i neodlučnost, koja je već sasvim izgubila 
interes za Božju istinu, biti u Svetom pismu izričito 
prepoznata kao loša zabluda: “Znam tvoja djela: 
nisi ni studen, ni vruć. O da si studen ili vruć! Ali 
jer si mlak, ni vruć ni studen, povratit ću te iz usta.” 
(Otk 3,15-16)
Budimo osvjedočeni, da mnogi ljudi očekuju od nas 
jasnu riječ i stvarnu orijentaciju u vjeri! Dajmo im 
svjedočanstvo naše vjerničke pripadnosti katoličkoj 
Crkvi i ne dopustimo da se kod prigodnog 
suprotstavljanja ili otvorenog neprijateljstva 
zbunimo u onome što smo spoznali kao riječ i 
pouku Božju i da moramo zastupati to po našo 
kršćanskoj oblikovanoj savijesti. Svijet treba naše 
ispovijedanje, samo tada smo sol zemlje i kvasac 
koji sve prožima i na taj način s Božjom milošću 
puno toga dobra pokreće.               fra Jozo Župić                                           


