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Čaro Rokfortu a šeď muklovského školstva – rokfortské kresťastvo? – Čo sme to s kresťanstvom urobili???

Fenomén kníh Harryho Pottera je úchvatný aj v tom, že deti,
ktoré normálne nijako netúžia po školskej dochádzke, súčasne
hltajú knihy, v ktorých je škola hlavnou témou, kde každý diel
začína začiatkom školského roka, jeho koncom končí a prázdniny okázalo ignoruje. Samozrejme, všetci vieme, prečo to tak je:
na Rokforte sa učia veci nesmierne atraktívne a hlavne veľmi
skutočné, praktické, použiteľné. Je to taký skauting v školskom
vydaní s jeho zásadou učenia sa činnosťou. S tým rozdielom, že
zatiaľ čo tradičné skautské zručnosti už dnes samy ako také v
bežnom živote moc nevyužijete, aspoň nie v súčasnej Európe a
na Slovensku, tie rokfortské sú nesmierne praktické a atraktívne. Študenti sa až trasú, len aby vedeli čo najviac kúziel a
hlavne ich čím skôr a čo najviac mohli využívať – na rozdiel od
chudákov, magicky retardovaných muklov, ktorí sú v porovnaní
s čarodejníkmi tragicky menejcenní (ako takí Voldemort či
Lestrangeová veľmi dobre vedia). Ak by sa kúzla učili len
teoreticky – ako väčšina predmetov v našich „muklovských“
školách – asi by to Harryho a spol. tiež moc nebavilo.
Takže hej: Byť vyvoleným, výnimočným čarodejníkom, patriacim k elitnej vrstve nad-ľudí, chodiť do elitnej tajnej školy v
stredovekom hrade, učiť sa veľmi prakticky nesmierne atraktívne čarovanie, skutočné a hmatateľné, mohutne využiteľné
kdekoľvek a na čokoľvek... koho by to nebavilo? Na rozdiel od
pchania vcelku nudných, od reality odtrhnutých poznatkov na
zväčša veľmi teoretických predmetoch škôl, sídliacich v neútulných a neatraktívnych budovách skutočných škôl?
Ale nie o tom chcem... Byť kresťanom totiž znamená byť
učeníkom, čiže žiakom v škole Ježiša Krista. V „škole“, ktorá
Rokfortskú strednú školu čarodejnícku pripomína viac, než sa
na prvý pohľad zdá. Je tiež určená pre elitu nie v zmysle tom, že
by bola prístupná iba pre niekoho, ale v tom, že vyučuje nesmierne elitné veci: Ako spoznať opravdivého Boha. Ako prijať
Ducha Svätého. Ako prijať a rozvíjať charizmy. Ako sa oslobodiť od hriechu, ktorý zotročuje a spútava, ktorý človeka ožobračuje a premieňa na strhané čosi. Ako vďaka tomu všetkému
zažiť to najhlbšie a najintenzívnejšie priateľstvo, harmóniu,
jednotu a súznenie medzi ľuďmi, medzi srdcami a dušami, aké
len existuje. Slovami Písma: „12 Rukami apoštolov sa dialo
množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne
zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. 13 Ale nik iný sa k nim
neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil 14 a čím ďalej, tým viac
pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo mužov a žien. 15
Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka,
aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď tade
pôjde. 16 Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo
ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci
sa uzdravovali.“ (Sk 5,12-16 SSV). A to všetko nesmierne
prakticky, rukolapne: „A povedal im [Pavol]: "Dostali ste aj
Ducha Svätého, keď ste uverili?" Oni mu odvetili: "Ani sme
nepočuli, že je Duch Svätý." 3 On sa opýtal: "Ako ste teda boli
pokrstení?" Oni odpovedali: "Jánovým krstom." 4 Pavol
povedal: "Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili

v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša." 5 Keď to
počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. 6 A keď na nich
Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili
jazykmi a prorokovali.“ (Sk 19,2-6 SSV). A aj so všetkým
praktickým dopadom na všedný život, ktorý to má: „11 A Boh
robil Pavlovými rukami neobyčajné divy, 12 takže aj na
chorých donášali šatky a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela, a
neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali. 13 Aj niektorí
potulní židovskí zaklínači sa pokúsili vzývať meno Pána
Ježiša nad tými, čo boli posadnutí zlými duchmi, a hovorili:
"Zaklínam vás skrze Ježiša, ktorého hlása Pavol." 14 Robili
to siedmi synovia istého Skevu, židovského veľkňaza. 15 Ale
zlý duch im povedal: "Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem; ale
kto ste vy?" 16 A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich
vrhol, dvoch z nich sa zmocnil a tak ich doriadil, že z toho
domu utekali nahí a doráňaní. 17 Dozvedeli sa o tom všetci
Židia aj Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doľahol strach
a zvelebovali meno Pána Ježiša.“ (Sk 19,11-17 SSV).
Všetko nasvedčuje tomu, že na hodinách náboženskej výchovy (a ešte viac v katolíckych školách), či na stretkách a
„poučeniach“ vo farnostiach by mala vládnuť tá pravá
„rokfortská atmosféra“ vzrušenia a dychtivého učenia sa a
radosti nad tým, čo všetko sa pred nami otvára, čo všetko sa
v nás zrazu objavuje,... – zaznievajúca síce scestne, ale veľmi
úprimne hoci aj z úst Šimona-mága: „18 Keď Šimon videl, že
vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch, ponúkol im
peniaze 19 a povedal: "Dajte aj mne takú moc, aby každý, na
koho vložím ruky, dostal Ducha Svätého." (Sk 8,18-19 SSV).
Máte pocit, že je to v praxi naozaj tak?
Nemáte skôr pocit, že to, čo vyučujeme na náboženstve v
škole, je pre väčšinu detí desne neatraktívne, teoretické,
nepraktické, mimo ich bežného života,...? Že, ako hovoria
výskumy a štatistiky, 99,5% v Katolíckej cirkvi pokrstených
ľudí vlastne ani po žiadnom kresťanstve netúži, netúži po
živote v Cirkvi, po učeníctve, po ničom z toho?
Čo sme to urobili? Zdegradovali najatraktívnejšiu a najpraktickejšiu vec na svete, týkajúcu sa tej najreálnejšej reality, na
nudný a teoretický predmet od reality bežného života v
podstate akoby úplne odtrhnutý, dokonca sme ho až pričasto
zredukovali na nejaký súbor otázok a odpovedí, ktoré dáme
detičkám pred 1. sv. prijímaním a birmovkou do ruky a ak sa
ich naučia správne a presne odrecitovať (pochopenie radšej
ani neskúmame) – tak sa tvárime, že áno, to je všetko a práve
to všetko zvládli? A Cirkev sme z elitnej akadémie samého
Boha Ježiša Krista premenili na akési zhromaždisko, na ktoré
si „veriaci“ prídu odbaviť svoje kresťanské povinnosti: v
nedeľu odstátie sv. omše a zopár ráz do života niečo také ako
krst, prijímanie, birmovku, či pohreb...?
Tristo hrmených... čo sme to s kresťanstvom urobili? Povedzte mi to niekto: ČO SME TO S NÍM UROBILI???!!!
Váš Inky

