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AI Do farnosti prichádza nový farár. Po čase zistí, že nie všetko je v 
poriadku. Preto sa rozhodne konať. Väčšina ľudí jeho kroky víta. Jeho 
činy však vyvolávajú u istej menšiny obavy. A hneď poukazujú na to, 
že jeho konanie rozdeľuje farské spoločenstvo. Naliehajú naňho, aby 
prestal, argumentujúc, že kňaz má zjednocovať a prinášať pokoj do 
komunity. Kňaz im odpovedá slovami z dnešného evanjelia: 
KE "Prišiel som vrhnúť oheň na zem, a ako by som si želal, aby už bol 
zapálený! Myslíte si, že som prišiel dať pokoj na zemi? Nie, hovorím 
vám, ale rozdelenie." 
DI Slová o "ohni" a "krste" sú symbolickým a obrazným vyjadrením. 
Ako tomu máme rozumieť? Ježišov krst, opísaný v evanjeliách, nie je 
len obradom očistenia od hriechov, ale aj momentom prijatia Ducha 
Svätého. Vzniká tak konflikt a rozdelenie medzi tými, ktorí prijímajú 
Ducha Svätého, a tými, ktorí ho neprijímajú. Ježiš dokonca hovorí, že 
len jeden hriech je neodpustiteľný - odmietnutie Ducha. 
PAR Sv. Ján od Kríža vo svojej knihe Temná noc osvetľuje niektoré 
udalosti a procesy nášho duchovného života obrazom ohňa a dreva 
takto: Keď sa oheň priblíži k drevu, najprv ho osvetlí, rozžiari. 
Prejavujúca sa Božia láska človeka osvecuje a zohrieva. Toto je 
proces radosti. Keď sa oheň priblíži, objavia sa najprv zdanlivo opačné 
javy: drevo v kontakte s plameňom začne černieť, vychádza dym, 
zápach, decht a iné odpudzujúce látky. Je to bolestné vyliatie: Božie 
svetlo preniklo do duše do väčších hĺbok a ona bolestne prežíva svoju 
úbohosť, svoj hriech, svoju základnú nečistotu. Táto fáza trvá dovtedy, 
kým očistný oheň nedokončí svoje dielo a duša nie je úplne osvietená 
a zapálená, premenená na oheň lásky, ako drevo, ktoré teraz horí v 
celom svojom objeme a stáva sa samotným ohňom. A to je to slávne 
vyliatie, ktorým sa duša posilňuje vo svojej láske, to je ten oheň, ktorý 
Ježiš prišiel vrhnúť na zem. 
MY Možno niektorí z vás videli film V JEDNOM OHNI. Hrdinom je 
neveriaci hasičský kapitán Kaleb, ktorý neváha riskovať svoj život, aby 
zachránil iných. Zdá sa však, že sa mu nedarí zachrániť vlastné 
manželstvo s Katka. Po siedmich rokoch je pár na pokraji rozvodu.  
Keď sa zdá, že rozchodu už nič nezabráni, vstúpi medzi nich Kalebov 
náboženský otec Ján. Požiada svojho syna, aby sa pokúsil ešte o 

jeden štyridsaťdňový experiment, v ktorom sa pokúsi preniknúť do 
srdca jeho ženy. Neveriaci Kaleb sa spočiatku nestretáva s 
úspechom. Po 7 dňoch sa chce vzdať. Opäť sa stretáva s otcom, ktorý 
mu nenápadne vysvetľuje, že ak chce zachrániť svoje manželstvo, 
musí najprv nadviazať osobný vzťah s Bohom. Kaleb sa rozhodne 
urobiť aj tento krok a požiada o pomoc spolupracovníka, o ktorom vie, 
že je praktizujúci kresťan. Pokračuje v 40-dňovom experimente na 
záchranu svojho manželstva. Katka mu však neverí. Nadviaže vzťah 
s lekárom v nemocnici, kde pracuje. Katka má strašne chorú matku, 
ktorá potrebuje špeciálnu posteľ, ale rodina na ňu nemá peniaze. Po 
nejakom čase ju požiadajú, aby zdvihla posteľ s tým, že sa našiel 
sponzor. Katka je presvedčená, že to zariadil jej nový nápadník, lekár. 
Kaleb sa medzitým neúspešne snaží zachrániť manželstvo. Katka to 
od neho stále berie ako podvod. Až keď ide vyzdvihnúť špeciálnu 
posteľ pre svoju matku, je šokovaná, keď zistí, že takmer všetky 
náklady zaplatil jej manžel Kaleb, ktorý obetoval všetky peniaze, ktoré 
si šetril na novú jachtu. Vtedy si Katka uvedomí, že jej manžel to so 
záchranou manželstva myslí vážne a že sa naozaj zmenil. Po 
niekoľkých ťažkých dňoch vnútorného boja sa Kalebovi ospravedlní a 
obaja si obnovia sľub lásky a vernosti. Keď chce Kaleb poďakovať 
svojmu otcovi Jánovi za denník, ktorý mu zachránil manželstvo, otec 
mu povie: "Neďakuj mne, ale svojej mamke. Raz som sa s ňou chcel 
rozviesť a ona bola tá, ktorá 40 dní pracovala na záchrane nášho 
manželstva a bola to ona, kto napísala ten denník. Denník vyšiel v 
slovenčine: Dar lásky. 
ADE Ak žijeme úprimne ako kresťania, ktorí denne prijímajú dary a 
podnety Ducha Svätého, čakajú nás rôzne protivenstvá a 
nepochopenia. Boh si nás očisťuje, aby bola naša láska opravdivá ako 
láska jeho syna Krista. Snažme sa aj tento týždeň prijímať dary Ducha 
s otvoreným srdcom. Nebuďme však prekvapení, ak na nás prídu aj 
rôzne skúšky. Budú to skúšky, ktoré budú očisťovať našu vieru. Amen. 
 


