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U ono vrijeme: Reče Isus svojim 
učenicima:
»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, 
čime će se ona osoliti? Nije više ni za 
što nego da se baci van i da ljudi po njoj 
gaze.«
»Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se 

sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže 
svjetiljka da se stavi pod posudu, nego 
na svijećnjak da svijetli svima u kući. 
Tako neka svijetli vaša svjetlost pred 
ljudima da vide vaša dobra djela i slave 
Oca vašega koji je na nebesima.«

Mt 5, 13-16
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Došao si Isuse, da izvedeš ovaj svijet iz tame, 
da učiniš životnijim i ljepšim sve ljudske 
situacije. Došao si da svi budu sretni, da svima 
bude lijepo. I ljudi su to osjećali. Kod tebe 
je, Isuse, svima bilo lijepo, svatko se osjećao 
prihvaćenim. Nitko nije bio odbačen, prezren. 
Ti si za svakoga imao lijepu riječ, svakoga 
si dočekao srcem otvorenim za ljubav i za 
darivanje. Uz tebe je, Isuse, bilo lijepo živjeti. 
Uz tebe nije bilo mraka. Davao si ljudima 
sladak okus Božjega života i ulijevao im u srce 
novu nadu i novo svjetlo.
Iznenađuješ me, Isuse, svojim povjerenjem. 
Govoriš mi, govoriš nam da smo sol zemlje. 
Sol je u hrani nevidljiva, a čini svaku hranu 
ukusnijom. Djeluje iznutra, neprimjetno, a 
opet tako osjetljivo. I ti želiš, Isuse, da mi 
kršćani budemo u svijetu ono što je sol u 
hrani. Želiš da ovu zemlju učinimo ukusnom, 
lijepom za obitavanje, da ljudski život bude 
put dobroga ukusa, kvalitetan i plemenit.
Breme toga stavljaš na naša ramena, na 

svoje učenike: «Vi ste sol 
zemlje!» Nisam siguran, 
Isuse, da je moj život uvijek 
tako ukusan, da može to 
isto davati i drugima. Nisam 
siguran da uvijek ispunim 
tvoja očekivanja. Vjerujem 
da u tom pogledu trebamo 
neizrecivo puno tvojeg ukusa 
mira, dobrote, plemenitosti i 
snage. Ne dopusti, Isuse, da 
obljutavimo u ovome svijetu. 
Začinio si nas evanđeoskom 
dobrotom svoga srca: ne daj 
da zatajimo!
Govoriš nam da smo svjetlo 
svijeta! Novo iznenađenje! 

Pretpostavljaš da ćemo biti puni svjetla i 
sposobni da svjetlom služimo ovome svijetu. 
To znači da tame u nama nema. A ipak, Isuse, 
i u nama imaš još uvijek tame. Ima još uvijek 
puno toga što želimo da ne izađe na svjetlo 
dana, da se ne vide naša djela, budući da nisu 
dobra.
Želiš, Isuse, da svijetlimo. Uvjeravaš da se 
svijetlo ne može sakriti. Niti se ono smije 
sakrivati. A ipak, ne svijetlimo! Znamo zatajiti. 
Svijet je još uvijek u tami. Premalo ima izvora 
svjetla i topline! Ti si, Isuse, na jedinstven 
način svjetlo ovoga svijeta. Ti si zaista zasjao 
sjajem koji nikad nije potamnio. Svako tvoje 
djelo bilo je javno. Sve si javno govorio, jer nisi 
imao razloga da nešto skrivaš. Prosvijetljeni 
smo krštenjem, a ipak nismo svjetlonoše! 
Pomozi nam, Isuse!

fra Zvjezdan

NEKA SE VIDE VAŠA DJELA



JESAM LI JA SOL I SVJETLOST?

“Vi ste sol zemlje“ i “Vi ste svjetlost svijeta“ 
čusmo u današnjem ulomku evanđelja. Sol 
i svjetlost važni su u našim životima. Znamo 
koliko sitna zrnca soli doprinose okusima maših 
obroka, kako čuvaju plodove što nam Božja 
dobrota daje. Da li treba govoriti o važnosti 
svjetlosti u našim životima, kako smo nesigurni 
kada nema svjetlosti, lutamo i tražimo sigurnost, 
trava ne raste, cvijeće vene, život bez svjetla 
vodi u smrt. Svjetlost nas poziva u život, daje 
nam radost, nadu, grije nas. Ali Isus ne govori 
o tome koliko sol i svjetlost znače u našim 
ovozemnim životima već govori o tome kako mi 
drugima moramo biti sol i svjetlost. On govori 
kako mi trebamo, svojim životima i svojim 
činjenjem, u drugima ostvarivati djelovanje soli 
i svjetlosti. Sol i svjetlost o kojoj govori Isus u 
prispodobi su zapravo naša svjedočenja Božje 
prisutnosti u ovom svijetu, usmjerava druge 
ka njegovoj ljubavi, sol i svjetlost moraju biti 
naše pomaganje drugima da pronalaze Boga i 
prihvaćaju ga. Biti sol zemlje i svjetlost svijeta 
znači biti i živjeti kršćanstvo, biti svjedok – 
svjedočiti. Biti sol znači živjeti tako da svojim 
primjerom druge čuvamo, štitimo, opominjemo, 
pomažemo, odvraćamo od grijeha i zlog puta. 
Biti svjetlo znači drugima biti živi poziv da 
slijede istinu, pravdu, osobnim primjerom 

pokazivati kako se poštuju zapovjedi, kako 
se žive blaženstva, kako ljubiti bližnjeg. 
Biti sol i svjetlost ne znači samo govoriti i 
vikati nego istinski živjeti i tiho hodati na 
Božjem putu, to je biti živi svjedok Ljubavi 
na zemlji, biti svjetiljka u noći, unositi 
nadu i davati toplinu. Pozvani smo biti 
grad na gori, da svijetlimo kao svijeća na 
svijećnjaku, da svjedočeći Božju ljubav 
i milosrđe drugima budemo orijentir i 
putokaz prema Ljubavi, da osvjetljavamo 

put onima koji lutaju i traže istinu, koji tragaju ne 
za ovozemnom nego vječnom srećom. Pozvani 
smo da se svojom svjetlošću ne sakrivamo 
pod posude gdje nas nitko ne vidi, već da u 
svojoj skromnosti i jednostavnosti budemo na 
svijećnjacima čije svjetlosti razgone tamu. Božja 
svjetlost htjela bi svijetliti u nama i po nama. 
Govoreći o ovoj prispodobi, odnosno o soli i 
svjetlosti kao svjedočanstvu kršćana, u jednoj 
propovjedi u lipnju 2021. godine papa Franjo je 
rekao: “Svjedočanstvo u odnosu na druge; dar 
je primljen od Boga u Kristu, koji nam je dao 
pomazanje Duha za svjedočanstvo. A ovo znači 
biti kršćanin: svijetliti, pomoći da se ni poruka, 
a ni ljudi ne pokvare, kao što to čini i sol. No, ako 
se svjetlo zastre i sol obljutavi, budu bez snage 
i oslabi – svjedočenje će biti slabo. No, to se 
događa kada ne prihvatimo pomazanje; kad ne 
prihvaćamo ni pečat ni „polog” Duha.” “Tko ima 
svjetlo, ali ga ne daje i ne pokazuje, ne slavi Oca 
koji je na nebesima.” Ima pak i onih koji „imaju 
sol, ali je koriste za sebe, a ne daju je drugima, 
kako bi se izbjeglo kvarenje” – rekao je papa te 
se zapitao: „Jesam li ja svjetlo za druge? Jesam 
li za druge sol, koja životu daje okus i čuva ga od 
kvarenja?”                                  

Josip



RASPORED 
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 Ponedjeljkom, srijedom i 
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www.franjevci-zemun.com      tel. 011 / 2198134

31. SVJETSKI 
DAN BOLESNIKA

Na blagdan Gospe Lurdske slavi se i 31. 
svjetski dan bolesnika pod geslom: “Pobrini 
se za njega“ – riječi su to milosrdnog 
Samaritanca koji nije prošao pored potrebita, 
već mu je iskazao ljubav. Za taj dan papa 
Franjo poslao je poruku koja počinje riječima: 
“Bolest je dio našeg ljudskog stanja. No, ako 
se bolest živi u izolaciji i napuštenosti, ako nije 
praćena brigom i suosjećanjem, može postati 
nehumana“ i teška. To je plod izostanka 
bratstva među ljudima. Povezujući ovo s 
prispodobom o dobrom Samaritancu, papa 
kaže: “Postoji, naime, duboka veza između ove 
Isusove prispodobe i mnogih načina na koje 
se bratstvo uskraćuje u današnjem svijetu, u 
kojem više nije lako razlučiti napade na ljudski 
život i dostojanstvo koji proizlaze iz prirodnih 
uzroka od onih uzrokovanih nepravdom i 
nasiljem.“ Papa spominje kako zaključak 
prispodobe o dobrom Samaritancu sugerira 
kako čovjek stranac, potaknut suosjećanjem i 
brigom, bez razmišljanja, prema potrebitima, 
što obuhvaća i bolesne i stare, može postupati 
bratski, čineći svijet bratskijim. Kao što je 
Samaritanac rekao gostioničaru “Pobrini se 
za njega” tako Isus to ponavlja i svakome 
od nas, te nas potiče: „Idi pa i ti čini tako!” 
Naime, „stvoreni smo za puninu koja se može 
postići samo u ljubavi. Živjeti tako da budemo 
ravnodušni na patnju nije nam mogućnost 
za izabrati.” Završavajući svoju poruku, papa 
Franjo još jednom ponavlja da su bolesni u 
središtu Božjeg naroda  i znak čovječanstva u 
kojemu je svatko dragocjen i nitko ne smije 
biti odbačen ili napušten.

Josip
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