
OBITELJ – ZAJEDNICA LJUBAVI 
Petak pred Četvrtu korizmenu nedjelju 

12. ožujka 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.  

 

Iv 3,14-21 

Iz evanđelja po Ivanu 

U ono vrijeme, reče Isus Nikodemu: „Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako 

ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni. Uistinu, 

Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega 

vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Tȁ Bog nije poslao Sina na svijet da sudi 

svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne 

vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj 

sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im 

bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne 

razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su 

djela njegova u Bogu učinjena.“ 

 

Svećenik ili vjeroučitelj (voditelj kateheze) postavlja sljedeća pitanja ostavljajući iza svakog 

od njih trenutak šutnje za razmišljanje: 

 

• Svi traže i uvjerljivo obećavaju radost i ljubav u braku, a mnogi se lako nađu u 

brodolomu svoga bračnog saveza. Zašto su sve češći bračni neuspjesi? Tražim li svoju 

radost i sreću u nekim prolaznim i praznovjernim stavovima, društvenim trendovima? 

• Je li radost ljubavi u bračnom i obiteljskom životu danas ideal ili stvarnost? Postoje li 

realni i nerealni ideali? Može li bračna i obiteljska kriza postati izvor velike radosti 

ljubavi? 

• Ljubav je prihvatiti drugoga u njegovoj istini. Prihvaćam li ja drugoga u istini i odnosim 

li se prema supružniku i djeci pravedno, s ljubavlju i poštovanjem? 

• Trudim li se odgajati djecu u skladu s kršćanskom vjerom – u istinskim vrjednotama, 

bez opterećenja i kompleksa prema „modernim“ stavovima liberalnog mišljenja koji 

nam se nameću? 

• Pokazujem li im ljubav i razumijevanje kada pogriješe i nastojim li im pomoći da krenu 

pravim putem ili ih ostavljam da se „sami snalaze“? 

• Što bi značilo da treba odgajati za istinsku radost i kako se to čini? Kako Crkva može 

pomoći obiteljima da iskuse i žive istinsku radost ljubavi?  

 

Nakon toga se predstavi sadržaj katehetskog razlaganja:  

 

U ovoj katehezi nastojat ćemo produbiti naše kršćansko poimanje ljubavi. Kažemo 

„produbiti“ jer živimo u vremenu kad se o ljubavi govori možda najpovršnije i najbanalnije u 

cijeloj ljudskoj povijesti. „Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da 



nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.“ (Iv 3,16). U ovoj rečenici 

objavljena je bît ljubavi: ljubav je prije svega i nadasve darivanje života.  

Sveti papa Ivan Pavao II. u enciklici „Redemptor hominis“ (Otkupitelj čovjeka) poručio 

nam je: „Čovjek ne može živjeti bez ljubavi. Sam po sebi on ostaje neshvatljivo biće, život mu 

je lišen smisla ako mu se ne objavi ljubav, ako se ne sretne s ljubavlju, ako je ne iskusi i ne 

usvoji, ako u njoj živo ne sudjeluje“ (br. 10). Papa u miru Benedikt XVI. u enciklici „Deus 

caritas est“ (Bog je ljubav) tvrdi da jedino „brak utemeljen na isključivoj i konačnoj ljubavi 

postaje slika odnosa Boga i njegova naroda i obratno: način na koji Bog ljubi postaje mjera 

ljudske ljubavi“ (br. 11).  

Govoreći o načinu na koji mnogi ljudi danas poimaju ljubav, papa Franjo u apostolskoj 

pobudnici „Amoris laetitia“ (Radost ljubavi) ističe: „Oni misle da se, kao na društvenim 

mrežama, ljubav može spojiti ili prekinuti po korisnikovom nahođenju, a odnos brzo 'blokirati'. 

Mislim također na strahove vezane uz stalnu opredijeljenost, opsjednutost slobodnim 

vremenom i odnose u kojima se odvaguju cijene i koristi i održavaju se isključivo ako su 

sredstvo za liječenje usamljenosti, ako pružaju zaštitu ili da bi se dobila neka usluga. S 

afektivnim odnosima postupamo jednako kao s materijalnim predmetima i okolišem: sve je to 

za jednokratnu uporabu, svatko koristi i baca, rasipa i trga, izrabljuje i cijedi sve do posljednje 

kapi. Zatim, zbogom“ (AL 39). Sve to, naravno, obeshrabruje mlade naraštaje, preplašene 

neuspjehom tolikih brakova, da zasnuju obitelj. Naime, temeljna kriza koju danas više nego 

ikad doživljavaju obitelji odnosi se upravo na emocionalnu nepismenost. Ona polazi od 

temeljnog odnosa među supružnicima i prelijeva se u sva ostala područja rađajući kulturu 

privremenoga.   
Bračna ljubav između muškarca i žene otkriva uzvišenost Božje ljubavi ispunjene u 

Kristu. Čitajući cijelo Sveto pismo, poglavito proročke knjige, vidimo kako se Bog često služi 

bračnim pojmovima kako bi izrazio i objavio svoju posebnu vezu s izabranim narodom Izraela. 

Bračna ljubav oduvijek je, dakle, bila objava Božjeg lica. „Bračni par koji voli i rađa život 

pravi je živi 'kip' (ne od kamena i zlata zabranjenih Dekalogom), kadar očitovati Boga 

stvoritelja i spasitelja. … U tome svjetlu plodni odnos para postaje slika za razumijevanje i 

opisivanje otajstva samog Boga, koja je od temeljne važnosti u kršćanskom shvaćanju Trojstva, 

gdje se Boga promatra kao Oca, Sina i Duha ljubavi. Trojstveni Bog zajednica je ljubavi, a 

obitelj je njegov živi odraz“ (AL 11). Supružnici se, snagom milosti sakramenta ženidbe, ljube 

božanski, ljube kao Bog. Oni ostvaruju i pokazuju cijelome svijetu ljepotu i uzvišenost 

božanske ljubavi. Kao što je Bog vrhunac svoje ljubavi dosegao u rađanju Sina i u njegovu 

darivanju za spasenje svijeta, tako i supružnici vrhunac svoje ljubavi dosežu u rađanju djece i 

time što ih sebično ne zadržavaju za sebe, nego ih, nakon što ih dobro odgoje, šalju da 

osnivanjem vlastite obitelji i na druge načine obogate Crkvu i svijet.  

 

Voditelj kateheze na kraju daje nekoliko poticaja za ostvarivanje evanđeoskih zahtjeva u 

predstojećem tjednu:  
 

• Odluči ciljano odvojiti vrijeme za bračnog partnera i djecu, kako skupno tako i 

pojedinačno, i kroz svoje postupke prema njima svjesno čini djela ljubavi.   
• Nastoj i u neuspjehu pronaći pouku kojom bi kriznu situaciju pretvorio u priliku da je 

Bog pročisti i izliječi.  
• Obnovite u obitelji duh zajedništva i ljubavi potičući radosna događanja i aktivnosti.  

 

 

Slijedi pobožnost križnog puta. 


