OBITELJ PREOBRAŽENA SVJETLOM BOŽJE RIJEČI
Petak pred Drugu korizmenu nedjelju
26. veljače 2021.
U izlaganju kateheze koja se sastoji od evanđeoskog teksta predstojeće nedjelje, pitanja za
razmišljanje, katehetskog razlaganja te poticaja za ostvarivanje evanđeoskih zahtjeva moguće
je u potpunosti ili djelomično poslužiti se i video-materijalima primljenim od biskupijskog
Pastoralnog centra.
Prije pobožnosti križnoga puta zapjeva se prikladna korizmena pjesma nakon koje se učini
znak križa. Potom jedan od lektora pročita evanđeoski tekst.
Mk 9,2-10
Iz evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u
osamu, same i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma –
nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te
razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče: „Učitelju, dobro nam je ovdje biti!
Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.“ Doista nije znao što da kaže
jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: „Ovo je Sin
moj ljubljeni! Slušajte ga!“ I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli
Isusa sama. Dok su silazili s gore, naloži im da nikome ne pripovijedaju što su vidjeli dok
Sin Čovječji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači
to njegovo „od mrtvih ustati“.
Svećenik ili vjeroučitelj (voditelj kateheze) postavlja sljedeća pitanja ostavljajući iza svakog
od njih trenutak šutnje za razmišljanje:
•

•
•

Ne postoji krizna situacija u braku i obitelji u kojoj Božja riječ ne može očitovati svoju
blizinu i bliskost. Osnovno pitanje je nastojim li u trenucima teških kriza pronaći svjetlo
i oslonac u Božjoj riječi? Želim li tragati za onim što mi Bog objavljuje svjetlom svoje
riječi?
Ako „Biblija obiluje obiteljima“ (AL 8), kako kaže papa Franjo, kako to da današnje
obitelji često vide Božju riječ kao nešto daleko i neshvatljivo? Je li tako i u mojoj
obitelji? Koji su uzroci tome i koja su moguća rješenja?
Svjedoci smo sve manjem sudjelovanju katolika na slavljima u našim crkvama i često
se zaustavljamo pred tim izvanjskim znakom koji je simptom dublje problematike. Vide
li današnje obitelji Sveto pismo preapstraktnim i predalekim? Je li u mojoj obitelji bilo
događaja u kojima se Božja riječ zaista utjelovila unutar naša četiri zida?

Nakon toga se predstavi sadržaj katehetskog razlaganja:
U prethodnoj katehezi čuli smo kako evanđelist Marko svoj kratki izvještaj o Isusovim
kušnjama u pustinji zaključuje Gospodinovim pozivom da se obratimo i vjerujemo evanđelju,
radosnoj vijesti spasenja. Papa Franjo svoje naučavanje o obitelji u apostolskoj pobudnici
„Amoris laetitia“ (Radost ljubavi) započinje upravo polazeći od onoga što nam je Bog u svojoj
riječi priopćio o obitelji. Slušanje Božje riječi i život u skladu s njom najizvrsnije je sredstvo
za nadvladavanje svih kušnji, napasti i izazova pred kojima se nalaze obitelji u suvremenom
svijetu. Gospodin Isus je upravo snagom Božje riječi otklonio sve napasti kojima ga je sotona
iskušavao.

U ovoj katehezi želimo produbiti značenje Očevih riječi izgovorenih iz oblaka na gori
preobraženja: „Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!“ (Mk 9,7). Zašto treba biti poslušan
Sinu Božjemu? Zato što je on sam poslušan Ocu nebeskom, ali i svojim zemaljskim roditeljima:
„siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan“ (Lk 2,51). Papa Franjo nas poziva na
slušanje Božje riječi, uvjeravajući nas da „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
Bog 'otrti svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli' (Otk 21,4)“ (AL
22).
Božja riječ nije ni prenošenje vjerskih istina ni kateheza ili učenje o moralnim normama
koje treba izvršavati, nego je živi i duboki odnos s Bogom, koji u životu svake obitelji postaje
dijelom njezine povijesti. To je razlog zašto je upravo obitelj prvo mjesto u kojemu se priopćuje
iskustvo božanske riječi, kako često Papa naglašava: „Obitelj je, dakle, mjesto gdje roditelji
postaju prvi učitelji vjere za svoju djecu. To je zadaća 'prenošenja' od osobe do osobe“ (AL
16).
Potrebno je uvijek započinjati iznova, kao da Isusa Krista navješćujemo prvi put. S
pravom papa Franjo na tomu inzistira: „U obiteljima i među obiteljima mora se uvijek iznova
razlijegati prvi navještaj, ono što je 'ljepše, veće, privlačnije i istodobno nužnije' i 'mora
zauzimati središnje mjesto u evangelizacijskom djelovanju'. Glavni je navještaj onaj 'koji
moramo uvijek iznova slušati na razne načine i koji se mora uvijek iznova naviještati u katehezi
u jednom ili drugom obliku, u svim njezinim etapama i momentima', jer 'ništa nije postojanije,
dublje, sigurnije, čvršće i mudrije od tog prvog navještaja, kerygme' i 'čitava kršćanska
izgradnja je prije svega sve dublje poniranje u tu kerygmu'“ (AL 58). „Božja riječ je izvor
života i duhovnosti za obitelj. Cjelokupni obiteljski pastoral mora dopustiti da ga članovi kućne
Crkve iznutra grade i oblikuju putem molitvenog čitanja i čitanja Svetog pisma u crkvenoj
zajednici. Božja riječ nije samo radosna vijest za osobni život pojedinca nego i kriterij za
prosuđivanje i svjetlo za raspoznavanje različitih izazova, s kojima se suočavaju supruzi i
njihove obitelji“ (AL 227).
Voditelj kateheze na kraju daje nekoliko poticaja za ostvarivanje evanđeoskih zahtjeva u
predstojećem tjednu:
•

•
•

Neka u narednom tjednu, kao i cijele korizme, Biblija ne bude samo knjiga koju imamo
u našim domovima, nego neka postane istinsko svjetlo obitelji. Uzmite je svakodnevno
u ruke, osobito Novi zavjet, i neka ne prođe nijedan dan da ne pročitate barem jedan
kratki ulomak!
Svakoga dana izaberite iz Biblije jednu misao, porazgovarajte o njoj i nastojte se njome
voditi tijekom dana.
Nastojte sustavno čitati Pavlov hvalospjev ljubavi u 13. poglavlju Prve poslanice
Korinćanima i produbite ga uz pomoć tumačenja koje je papa Franjo ponudio u
četvrtom poglavlju pobudnice „Amoris laetitia“ (AL 89-164).

Slijedi pobožnost križnog puta.

