Andrea Grillo, Homilija i teologija propovijedanja

Jozo Župić
POKORNIČKO BOGOSLUŽJE U KORIZM
Pijesak
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Pjesma
UVOD
Imati povjerenje nije jednostavno. Mnogo puta je opasno ili
smiono. Već od djetinjstva često smo bili razočarani, pouzdavali
smo se u ljude i njihova obećanja, a oni su nas iznevjerili. A
koliko smo puta i sami prekršili danu riječ? Bili lažljivi, a ne
iskreni. Na početku pokorničkog bogoslužja zazvat ćemo Krista.
Njemu su poznate naše brige, strahovi i muke.
KYRIE
- On nas drži u svojoj riječi do svršetka svijeta. Gospodine,
smiluj se.
- On zna naše muke i zove nas po imenu. Kriste smiluj se.
- Obasjava nas na sudu i zove nas u svoje svjetlo. Gospodine,
smiluj se.
MOLITVA
Bože, ti si tu. Tvoja nas blizina zaogrće i prožima kao
zrak što ga udišemo i bez kojega ne možemo živjeti. Daj da ti
potpuno vjerujemo i živimo bez straha. To te molimo po Isusu
Kristu.
EVANĐEOSKI ODLOMAK
Mt 7,24-25;
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MEDITACIJA
(osvijetliti sliku pijeska - tiha pozadinska glazba)
Pješčana plaža ima privlačnu moć za mlade i stare. Jedni
se igraju pijeskom, drugi na pijesku igraju nogomet ili odbojku.
Ugodna je osjećaj sipati pijesak kroz prste ili bosih nogu hodati
po pijesku. Kao djeca igrali smo se na pijesku. Pravili kule od
pijeska. Sve što smo gradili na pijesku bilo je prolazno. Čovjek
može biti radostan na pijesku, a može ga upotrijebiti za žbuku.
Tako pijesak postaje građevinski materijal.
Ljudi sipaju drugima pijesak u oči i čine ih slijepima za
stvarnost. Zavaravaju ih ili obećaju ono čega se ne drže. Ljudi
obmanjuju druge, da bi postigli nešto za sebe. Posljedica toga
je da ljudi postaju nepovjerljivi i jedni drugima više ne vjeruju.
Gdje je razoreno povjerenje, troši se i raspada zajednica. Tko
nam je jednom bacio pijeska u oči s njim ne želimo imati više
posla. Svi mi to osjećamo kao neugodno i žalosno, jer čovjek
je privezan uz zajednicu i treba zajednicu. Kako to izmijeniti?
Možda moramo sami početi, u svakoj situaciji biti istiniti.
U Evanđelju je govor o pijesku. Isusu nas opominje da ne
gradimo kuću na pijesku, jer će se prije ili kasnije srušiti. Pijesak
nije sigurni temelj, mi trebamo stijenu. Je li Isus želio dati upute
za arhitekte? Isusov govor o gradnji kuće moramo razumjeti kao
simbol, simbol za naš život. Život ne smijem graditi na pijesku,
ako želim imati trajnost.
Gdje je stijena na kojoj mogu trajno graditi svoj život? I na to
Isus daje odgovor: svatko tko sluša ove moje riječi i izvršava ih,
može se usporediti s mudrim čovjekom koji svoju kuću sagradi
na litici. Njegove su dakle riječi čvrst temelj na kojemu mogu
graditi. Tko prema njima živi, otkrio je smisao života. Njegov
život na kraju neće biti bezvrijedan i nestalan i neće se srušiti
kao kuća koja je sagrađena na pijesku, na ljudskoj filozofiji ili
ideologiji. Samo je Bog jamac ispunjena života.
POTICAJI ZA ISPIT SAVJESTI
-

Na čemu gradimo svoju životnu kuću?
Vjerujem li Bogu u svim životnim okolnostima? Je li On
stijena na kojoj stojim?
Jesam li istinit i pošten prema Bogu i ljudima?
Stojim li iza onoga što kažem?
Ili varam sebe i svoje bližnje?
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-

Mogu li vjerovati drugima ili sam načelno nepovjerljiv?
Razočaram li često druge, ne držim se onog što sam
obećao?
Koristim li i iskorištavam druge? Bacam li im pijesak u oči,
tako da ne mogu vidjeti što radim?
Ako je istina za mene neugodna, služim li se tada lažju?
Ocjenjujem li svoja djela ispravno?
Glumim li pred drugima? Predstavljam li djela drugih kao
svoja?
Ispravljam li svoj život prema Evanđelju ili su mi druge
vrijednosti važnije?
Gradim li svoju životnu kuću na vrijednostima koje su u
proturječnosti s kršćanskom porukom?
Tišina

ČIN KAJANJA
Molimo Boga za oproštenje:
- kada smo lagali i tražili našu korist;
- kada smo drugima sipali pijesak u oči;
- kada nismo slijedili tvoje putove;
- kada nismo bili pošteni;
- kada nismo ozbiljno i dosljedno prihvaćali vjeru;
- kada nismo slušali tvoj glas;
Osobna ispovijed
ZAVRŠNA MOLITVA
Bože sveti, tko temelji svoj život na Tebi, gradi na sigurnom
temelju. Budi uz nas u olujama života kako bismo stajali čvrsti
u vjeri. To te molimo po tvome sinu Isusu Kristu.
Otpust i blagoslov
Pjesma
(Iz: Monika Maßmann (Hg.), Bußgottesdienste, Versöhnung feiern
im Kirchenjahr, Verlag F. Pustet, Regensburg 2006., str. 105.-110.
Preveo i priredio fra Jozo Župić.)

