
Sveta Obitelj 

 

Djeca nisu vlasništvo roditelja, ali niti bogovi kojima se roditelji trebaju klanjati. 
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Nedjeljno evanđelje 

Br 342. 29. 12. 2013. 

Kriza obitelji, kriza je naroda. Kao da 

je nestalo ljubavi između muža i žene, 
roditelji ne ispunjavaju svoju dužnost, 

djeca ne poštuju nikoga i ništa. 
Obitelj je zasigurno temelj svakog 

društva, mjesto odgoja, rasta, 

stasanja i dozrijevanja mladih ljudi. 
Osjećaj sigurnosti, nesebične pomoći, 

iskrene i neproračunate ljubavi temelj 
su i preduvjet zdravog i odgovornog 

odgoja, koji stvara zrele, odgovorne 
mlade ljude. Da se sve to može 

dogoditi potrebni su roditelji koji su 

dorasli živjeti odgovorno roditeljstvo. 
Teškoće i problemi suvremene obitelji 

stalno se mijenjaju. Loši utjecaji nisu 
nestali, nego su poprimili nove oblike. 

Trenutno nam nenarodna, bahata 

vlada nameće bezbožni i neprirodni 
zdravstveni odgoj, a priprema i 

građanski odgoj kojim se upliće u 
odgoj naše djece. To je dobar primjer 

kako se pokušava uništiti obitelj. 
Treba je izvući iz temeljnih duhovnih i 

moralnih okvira, a onda medijski i 

Nedjeljna misao 

financijski dovršiti posao. Blagdan 

Svete obitelji ponovno nas podsjeća 
da je obitelj bila i ostala temelj 

društva i naroda i da je njeno 
očuvanje temelj našeg vjerničkog, 

kršćanskog i nacionalnog opstanka. U 

obitelji se raste, napreduje i dozrijeva 
u cjelovitu osobu, pa ako obitelji 

nema, nema ni zrelih, ni odgovornih, 
ni odraslih ljudi. 

Starozavjetni mudrac Sirah nabraja 
niz pravila za skladan obiteljski život. 

Obiteljski odnosi moraju biti izraz 

međusobne ljubavi i poštivanja, a 
onda su i izraz vjere i ljubavi prema 

Bogu. Rezultati takvog ponašanja su 
nagomilano blago, radosna okuženost 



Tjedni kalendar 

djecom, dug život, uslišane molitve i 

opraštanje grijeha. Naglašava se 
odnos prema starijima: pomagati im, 

ne žalostiti ih, biti blag i ne grditi ih, 
"jer ne zaboravlja se milost prema 

ocu, već se uračunava u oprost 

grijeha". 
Pavao, u poslanici Kološanima ističe 

uzajamnu ljubav, koja od kršćanske 
obitelji stvara idealnu zajednicu. Ako 

obitelj nije utemeljena na ljubavi i 
praštanju teško će opstati. Sve 

povezuje ljubav i razumijevanje-povrh 

svega ljubav. Sve se uspije nadvladati 
tamo gdje je ljubav i praštanje, a sve 

postaje nesnosno tamo gdje ljubavi 
nema. Ako je obitelj tako utemeljena 

u njoj vlada sklad i jedinstvo. U takvoj 

obitelji sve se prihvaća i podnosi, 
naoko nerješivi problemi rješavaju se 

začuđujuće brzo i lako. Otporna je na 

sve zlonamjerne napade. 
Sveta obitelj, neraskidivo vezana uz 

Boga i primjer da Bog uvijek bude 
prisutan u našim domovima. Sveta 

obitelj proživljava bolno i mučno 

progonstvo u Egipat i tako posvećuje 
sve prognane obitelji. Nažalost naš 

narod još i danas trpi takvo bolno 
iskustvo. Ostvaruje se proroštvo da je 

ovo Dijete rođeno "na propast i 
uzdignuće mnogih", kao "znak 

osporavan". Za one koji mu vjeruju 

bit će spas i podrška, a za one koji ne 
vjeruju kamen spoticanja. 

Veliki se izazovi i kušnje stavljaju pred 
današnje obitelji. Ostvariti majčinstvo 

i očinstvo, bez sumnje, velika je 

radost i zadovoljstvo. Imati djecu 
samo je dio tog ostvarenja. Potpuno 

ostvarenje roditelja događa se tek 
onda, kada naša djeca postanu 

savjesni i poslušni mladići i djevojke, 
odnosno zauzeti i odgovorni ljudi, 

ljudi koji znaju što žele u životu, ljudi 

sposobni zasnovati vlastite obitelji. 
Kada se to dogodi u potpunosti se 

ostvaruje roditeljsko poslanje. 
Nazaretska obitelj je nešto 

jedinstveno i neponovljivo, ali i naše 

obitelji, ako slijede pravila iz 
današnjih čitanja, mogu biti 

jedinstvene i neponovljive na svoj 
način. Neka i naše obitelji budu znak 

ljubavi, izvori "novog čovjeka", koji  

se neće spoticati o temeljna i prirodna 
pravila, nego će "kamen odabran, 

kamen temeljac" ugraditi u temelje 
naših obitelji i našeg Naroda.  
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