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OBITELJ U SVJETLU BOŽJE RIJEČI
1
Supružnička ljubav: »živa ikona« kadra očitovati Boga
Sveti Otac
»Kako zamišljamo Božju ljubav? Postoji li na svijetu konkretna stvarnost koja nam
pomaže vidjeti tu ljubav vlastitim očima? Naravno da postoji! To je obitelj! Božja
slika koja se odražava u muškarcu i ženi, u supružničkoj ljubavi: živa je ikona kadra
očitovati Boga.«
Trojstveni Bog zajednica je ljubavi, a obitelj je njegov živi odraz. Sveti Ivan Pavao II.
objašnjava tu stvarnost riječima: »Naš Bog, u svojemu najdubljem otajstvu, nije samoća već
obitelj, jer u sebi ima očinstvo, sinovstvo i bît obitelji koja je ljubav. Ta ljubav, u božanskoj
obitelji, jest Duh Sveti.« Obitelj dakle nije nešto tuđe samoj Božjoj bîti. (AL 11)

Pedro i Trini
Pedro: »Svjesni smo da nas je Bog stvorio jedno za drugo od početka stvaranja. Zaljubljen sam u Trini još od vremena zaručništva i dandanas sviđa mi se njezina strastvenost koju unosi u život.«
Trini: »Sviđa mi se što je Pedro vrlo hrabar. Uskače srčano u sve projekte koje poduzima i posvećuje im se s velikom predanošću.«
Prijeđimo dakle preko praga toga doma […] U središtu nalazimo oca i majku s njihovom ljubavnom pričom. U njima se ostvaruje onaj praiskonski naum koji je sâm Krist
snažno dozvao u svijest: »Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih?«
(Mt 19,4). U njima se nastavlja poslanje iz Knjige Postanka: »Stoga će čovjek ostaviti
oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo« (Post 2,24). (AL 9)
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Poticaj na razmišljanje:
Prijeđimo prag svoga doma. Tamo otkrivamo tko smo mi kao par, kao i priču o
našoj ljubavi po kojoj se ostvaruje Božji naum s nama. Zaljubili smo se jer smo u
drugome uočili iskru koja je odražavala dio Božje ljepote.
Što ta tvrdnja izaziva u nama?
Vidim li još uvijek tu ljepotu u drugome? Razmišljam li ikad o tome?
Zaustavimo se na trenutak u razmatranju otajstva Isusove prisutnosti u našoj
supružničkoj ljubavi.

Prijedlog za obitelji:
Pogledajmo fotografije s vjenčanja i sjetimo se prvih trenutaka zaljubljivanja. Podijelimo sa supružnikom i obitelji zbog čega smo se zaljubili.

Prijedlog za skupine:
Nazočni parovi/obitelji pozvani su da u malenim skupinama podijele anegdote
vezane uz početak svoje ljubavi.

Molitva
Slava tebi, Gospodine,
jer si nas darovao jedno drugome za supružnika
i učinio si nas živom slikom svoje ljubavi.
Pomozi nam svakodnevno rasti
u sposobnosti iskrena gledanja,
pažljiva slušanja,
istinita govorenja,
i uzajamna pružanja
znakova prihvaćanja, pažnje i ljubavi.
Daj, Gospodine,
da se ne prestanemo oduševljavati
ljepotom svojega supružnika.
Amen.
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Nitko nije predodređen za samoću
Sveti Otac
»Gdje se rađa obitelj? Rađa se iz susreta, jednoga ja i jednoga ti, između muškarca i
žene, koji otkriju jedno drugo i liječe svoju samoću. Nitko od nas nije predodređen
na samoću. Stvoreni smo za drugoga, biti dar ljubavi drugome i stvarati život u
ljubavi.«
Taj susret, koji liječi samoću, dovodi do rađanja i obitelji. […] »Stoga će čovjek ostaviti
oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo.« […] Glagol »prionuti« u hebrejskom izvorniku označava tjelesni sklad, tjelesno i duhovno prianjanje […]
Bračno sjedinjenje evocira se tako ne samo u njegovoj spolnoj ili tjelesnoj dimenziji, već
također u njegovu dragovoljnom darivanju ljubavi. (AL 13)

Pedro i Trini
Trini: »Volim biti svjesna da smo oruđe u Božjim rukama. Imamo povjerenja u njegov plan i znamo da će nam njegova Providnost pomoći da ga i ostvarimo.«
Pedro: »Naša je obitelj kućna Crkva, prisutna je Božja ljubav. Isus se uprisutnjuje za
našim stolom, u našoj molitvi, u odgoju naše djece, u
bolima i radostima.«
Znamo da se u Novome zavjetu govori o »Crkvi koja se
okuplja u kući« […] Životni prostor neke obitelji mogao
se pretvoriti u kućnu Crkvu, u središte euharistije, prisutnosti Krista koji sjedi za istim stolom. Nezaboravna je
slika koju nalazimo u Otkrivenju, gdje Gospodin kaže:
»Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj
i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on
sa mnom« (3,20). Tako se opisuje kuća ispunjena Božjom
prisutnošću, zajedničkom molitvom i Gospodinovim blagoslovom. (AL 15)

Obitelj je pozvana svakodnevno se okupljati na molitvu, čitati Božju
riječ i sudjelovati u euharistijskom zajedništvu te tako rasti u ljubavi i
sve više postajati hramom u kojem prebiva Duh. (AL 29)
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Poticaj na razmišljanje:
Isusova živa prisutnost u našoj ljubavi, po snazi sakramenta braka, čini našu
obitelj kućnom Crkvom.
Razmislimo i podijelimo sa supružnikom ili u obitelji što ova divna istina pobuđuje u nama.

Prijedlog za obitelji:
Je li se dogodilo da je moj supružnik proživio trenutke samoće zbog moga ponašanja? Pokušajmo razgovarati o tome.
Pitajmo djecu osjećaju li se katkad usamljeno u obitelji.

Prijedlog za skupine:
Znamo li se kao obitelji / kućne Crkve osvrnuti oko sebe i učiniti da se dobrodošlima osjećaju ljudi koji iz različitih razloga doživljavaju samoću? Svaki par ili
obitelj može se konkretno obvezati i pobrinuti za nekoga iz vlastita okruženja
tko proživljava teškoće ili usamljenost.

Molitva
Gospodine Isuse,
slavimo te jer si
prisutan u našoj obitelji, kućnoj Crkvi.
Udijeli nam svoj brižan pogled
kako se nitko ne bi osjećao usamljeno
zbog našega ponašanja,
nedostatka zagrljaja dobrodošlice,
pogrešnih riječi.
Daj nam da se znamo zaustaviti
i s radošću darovati
vrijeme za slušanje,
gestu prihvaćanja,
djelo milosrđa i opraštanja.
Amen.
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Vjerodostojna ljubav uvijek je plodna
Sveti Otac
»Plodnost para slika je dinamične ljubavi koja se odvija u Bogu i predstavlja Božji
stvaralački čin. Plodna, stvaralačka ljubav simbol je Božjih intimnih stvarnosti. Kod
svakoga začeća, muškarac i žena stvaraju zajedno s Bogom, daruju dijete Bogu, koji
zahvaća u tu ljubav. Stoga je svaki ljudski život jedinstven i dragocjen te ga treba
štititi.«
Bračni par koji voli i rađa život pravi je živi »kip« (ne od kamena ili zlata zabranjenih
Dekalogom), kadar očitovati Boga stvoritelja i spasitelja. Zato je plodna ljubav simbol
Božjih intimnih stvarnosti. […] Sposobnost ljudskog para da rađa, put je po kojem se
povijest spasenja razvija. U tome svjetlu plodni odnos para postaje slika za razumijevanje
i opisivanje otajstva samog Boga. (AL 11)

Pedro i Trini
Pedro: »Svjesni smo da su naša djeca Božji dar, a ne naše vlasništvo. Naša je zadaća
pomoći im da ispune svoje poslanje i ostvare svoje životne planove.«
Trini: »Vjeru prenosimo jedni drugima, roditelji djeci i djeca roditeljima. Kao roditelji prenosimo djeci Božje očinstvo, a ona nas uče što znači biti dijete.«

Biblija promatra obitelj također kao mjesto kateheze za djecu. […] »Ono što čusmo
i saznasmo, što nam kazivahu oci, nećemo kriti djeci njihovoj, predat ćemo budućem
koljenu: slavu Gospodinovu i silu njegovu i djela čudesna što ih učini. […] Oni djeci
svojoj objave, da sazna budući naraštaj, i sinovi koji će se roditi da djeci svojoj kazuju«
(Ps 78,3-6). Obitelj je, dakle, mjesto gdje roditelji postaju prvi učitelji vjere za svoju
djecu. To je zadaća »prenošenja« od osobe do osobe: »Kad te sin tvoj sutra zapita […]
odgovori mu« (Iz 13,14). (AL 16)

Evanđelje nas podsjeća također da djeca nisu svojina obitelji, nego da imaju pred sobom osobni životni put. Ako je istina da se Isus predstavlja kao uzor poslušnosti svojim
zemaljskim roditeljima, kojima bijaše poslušan (usp. Lk 2,51), također je sigurno da
on pokazuje kako djetetov izbor života i sâm njegov kršćanski poziv mogu zahtijevati
odvajanje radi ostvarivanja vlastitog posvećenje Božjem kraljevstvu. (AL 18)
6

Obitelj u svjetlu Božje Riječi

Poticaj na razmišljanje:
Naša djeca, biološka i duhovna, Božji su dar koji nam je povjeren kako bismo
ih mogli odgajati kao njegovu djecu. Što to konkretno znači za nas? Jesmo li
svjesni toga?

Prijedlog za obitelji:
Razmislimo prvo sa supružnikom, a zatim u obitelji o tome kako nas je Gospodin učinio plodnima tijekom godinâ.

Prijedlog za skupine:
»Plodan je čovjek koji se boji Gospodina« (usp. Ps 128,1-6). Psalmist ne govori
jedino o biološkoj djeci, već i o djeci koju svaki par može ‘rađati’ u ljubavi
Duha Svetoga. Razmislimo što za našu obitelj znači biti plodan u zajednici kojoj
pripadamo. Kako tu plodnost konkretno živimo u našoj svagdašnjici? Kako se
stavljamo na raspolaganje drugima i zajednici?

Molitva
Sveta nazaretska obitelji,
u našem društvu probudi svijest
o svetosti i nepovredivosti obitelji,
neprocjenjiva i nezamjenjiva dobra.
Učini da svaka obitelj bude
gostoljubivo boravište
dobrote i mira
djeci i starijima,
bolesnima i usamljenima,
siromašnima i onima u potrebi.
Amen.
(Papa Franjo, Sinoda o obitelji, 27. listopada 2013.)
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Božje otajstvo odražava se u obitelji
Sveti Otac
»U obitelji se održava Božje otajstvo, koje je obiteljska ljubav, zajedništvo ljubavi
između Oca i Sina.
Živite hrabro i smireno svaki obiteljski izazov, bio žalostan ili oduševljavajući. U
srcima pohranjujte i prebirite Božja čudesa skrivena u svakom trenutku svagdašnja
života! Bog nas voli i sve nam izvodi na dobro, ako njega tražimo.«
Božja riječ nije niz apstraktnih tekstova, već suputnica za obitelji koje su u krizi ili prolaze kroz neku patnju, i pokazuje im cilj puta, kad će im Bog »otrti svaku suzu s očiju te
smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti« (Otk 21,4). (AL 22)

Ovim pogledom vjere i ljubavi, milosti i vjernosti promatrali smo odnos između ljudske
obitelji i božanskog Trojstva. (AL 29)
Poput Marije [obitelji] su pozvane hrabro i radosno živjeti svoje obiteljske izazove, žalosne i oduševljene, i čuvati i meditirati u srcu Božja čudesa (usp. Lk 2,19.51). U riznici
Marijina srca nalaze se također svi događaji svake od naših obitelji, koje ona brižno
čuva. Zato nam ona može pomoći shvatiti značenje tih iskustava i čuti poruku koju nam
Bog želi prenijeti preko života naših obitelji. (AL 30)
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Poticaj na razmišljanje:
Razmislimo s kolikim smo se poteškoćama suočili kao par i kao obitelj te kako
je Bog bio prisutan u tim poteškoćama.

Prijedlog za obitelji:
Uspijevamo li kao par i obitelj otkrivati znakove Božje prisutnosti ne samo u
velikim izazovima s kojima se suočavamo, već i u našoj svagdašnjici? Kako i gdje
smo danas doživjeli Božju prisutnost?

Prijedlog za skupine:
Svaki par/obitelj neka podijeli kako u svakodnevnom životu uspijeva njegovati
odnos s Bogom usprkos teškoćama, nedostatku vremena i obvezama. Svaki par/
obitelj neka donese malu dnevnu odluku da se sjete Isusove prisutnosti u vlastitoj kućnoj Crkvi.

Molitva
Marijo, vazda Djevico,
mila suprugo i nježna majko, tvome Bezgrešnom srcu
posvećujemo i povjeravamo sve obitelji.
Donesi im mir, jedinstvo, ljubav i opraštanje.
Brižno podrži obitelji u poteškoćama
i snagom svoga srca ujedini razorene obitelji.
Zaštiti novonastali život i daruj radost majčinstva
onima koje za tim čeznu.
Vodi našu djecu kako bi sačuvali vjeru u Gospodina
i naklonost u vlastitu domu.
Pomozi onima koji su iskušavani bolešću, patnjom,
razočaranjem, usamljenošću.
Priskrbi svima posao i kruh svagdašnji.
Budi naša snaga u svakodnevnim teškoćama,
pribavi nam od Boga milost njegova blagoslova
i rasta u vjeri.
Amen.
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Poziv na čitanje pobudnice Amoris laetitia: br. 8-30
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Obiteljska ljubav: poziv i put svetosti
Oče sveti, evo nas pred tobom.
Slavimo te i zahvaljujemo ti
na velikom daru obitelji.
Molimo te za obitelji posvećene sakramentom ženidbe.
Daj da svaki dan iznova otkrivaju primljenu milost
i, kao male kućne Crkve,
svjedoče tvoju prisutnost
i ljubav kojom Krist ljubi Crkvu.
Molimo te za obitelji suočene s teškoćama i trpljenjima,
s bolešću ili nevoljama koje samo ti znaš.
Podrži ih i posvijesti im
put posvećenja na koji ih zoveš
da iskuse tvoje beskrajno milosrđe
i pronađu nove načine za rast u ljubavi.
Molimo te za djecu i mlade.
Daj da te upoznaju i radosno se odazovu
pozivu koji si za njih predvidio.
Molimo i za roditelje, djedove i bake.
Daj da budu svjesni
da su znak Božjega očinstva i majčinstva
po brizi za djecu koju im povjeravaš u tijelu i duhu,
i po iskustvu bratstva
koje obitelj može dati svijetu.
Gospodine, učini da svaka obitelj
živi svoj poziv na svetost u Crkvi
i naviješta evanđelje
u službi života i mira,
u zajedništvu sa svećenicima,
redovnicima, redovnicama i svim vjernicima u Crkvi.
Blagoslovi Svjetski susret obitelji u Rimu.
Amen.
(Službena molitva za X. svjetski susret obitelji
22. – 26. lipnja 2022.)
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